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nas de pessoas, dentre as

quais o poeta Manuel Ban
deira, a deputada Adalglsa
Neri, jornalista Barão de

rtareré. pintor Voupl, Her
mes Lima, representando o

presidente da Republica e

demais autortdsdes civis e

mtlitares, arquitetos e es

critores, compareceram ao

Ministerio da Eduoacâo
'

e

cunura. para dar o ultimo
adeus a eandido Portlnm-l
falecido na terça-feira, à�
23,55 horas, na Casa de

Saude São José, vitima de

um derrame. cerebral pro
socado por Intoxicação
alergica progressiva, com

arlgem no oxido de emco
tintas que usava.

LUTO OFICIAL

Em pesar pela morte do
grande pintor brasileiro,
que soube elevar o nome

do Brasil em todo o mun

do, foi decretado tu-o ofi

cial no Estado da Guaria
bata. rcenuca medida foi
tomada pelo Museu de At

te Moderna.

(urso de Férias

o MAIS ANTIGO DIABIO DE SAlITA CATABIlfA

"T E M P o (Meteorológico)
do Boletim Geometeorológico, de
S NETTO, válida até às 23.18 hs. do
dia 9 de fevereiro, 1961
A: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI-
03Q.8 mb; TEMPERATURA MEDIA:
IDADE RELATIVA MEDIÁ: 84.1';!;
DE: 25 mms : Negativo / 12,5 mms:
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substancial no programa

"Fôrças poderosas no país ����;;::���f�:ff?��)���
Imobílíacm-separa desmo ::'ac;�ã�oG:�;ar;t;nh:O,;���

-

acertado, visitar-á prtmei-

rcrlízcrr o' Gov e a 1\.'Qca-o" :�t�,;�:;�'O;u:)p;;;;�.IS��
• J. " I B.·.,U. Q" "ta," marca-
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BRASíLIA,8 (V. A.) _ Reafirmando que acoerencla.· (Continu:'l lia 4.a pag.)

brasileira em Punta Del Este decorreu de convicção ju-
rídlca, porque "uma reunião de ministros, uma reunião

de agentes do Executivo; não pode introduzir, por um"

aparente via interpretativa, uma norma nova num tra

tado aprovado e ratificado pelo Congresso e pelo gover

no dos Estados", o ministro San Thiago Dantas corupa

receu à. Câmara dos Deputados, para prestar esclareci

mentos sobre o qUE! ocorreu na recente reumêe verifi

cada, naquela cidade uruguaia. Acentuou o chanceler

brasileiro que o fato determinante da divisão verificada

no resultado final daquela reunião, resultou do enten

dímento dos sete votos dlvergentes da maioria de "que
deviam tomar uma pcsíçâc tnnexivet em' defesa do dl-

Mais Oualro Rodovias de Florianópo
lis no Plano Esladual-- Turismo
Beneficiado com a Medida

A única estrada na Dha de Santa Catarina Incluída
no Plano Rodoviário Estadual era a ligação Ftorfanôpn
I1s-Canasvlelras-Ribeirão da Ilha.

Para o florescimento do turismo em nossa terra, ur
gia que o E�tado, com seus maiores recursos, encam

passe um numero mais considerável de rodovias.

Dentro deste prtncipln
foi que em seguida acen

tuou que "a defesa do dl

reltp, no mundo em que

vivemos, para as nações
militarmente fracas e que
não dispõem de recursos.
nem eccnom ícos, hem tec

nologlros, para poderem
fazer frente aos problemas
de segurança, com as gran" "

des armas nucleares e ter

monucreares da atualidade,
"\ linhà defensiva para

essas nações, aquela que

não pode recuar, aquela
-moe não se pode consen-

1
O SJ·. Platij,i) de Castro
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I :�o:al"m�,��nl�:�:\:�:�- Buenus A;,,,, 8 iA P) mente dentre das próxi-
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! com seu voto uma res: _ "O Brasil eutdará . dos mas 48 haras, o fará Dor p�ssage1n �o. 1� anmeria-

suretcêc da 'politica de interesses da Argentlna em "razões rno-ars' - di�em ::�ti::de�XIS��:"�':dadaQ;���a
:�:;�. :o�ZIi��C:stl�:ir�:�; ����c:u:�r�: �o�;:�no r�� fontes inCormadas.

Chefe do Govemo caturs-

nossos dias, um sonho, uma recõee com Havana" - a- ;:::�a:::n:;s à 11l��!;ri::'
aspiração dos que julgam nunclou fonte muito che-

que têm um poder ou QU' gada" M�n;sti"O pteúno Constitul�a a �;te�X���;,�:;,�:e�':e �:�::

\�::;i�;::;a��,:::�)�:: ;�1\�;��,�i�'n��t:�:�:���
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tal haver sido recebido de virtude de ter que se au-

forma inesperada pelo pre sentar da c!].pital. O 11a-
sldente Frondlzi às 13 ho-

Encontros Regionais ":a::::;�o�l:e:�:);on'" sa ue IULrO�
Prosseguirá no Dia 10 próximo, mais' �:çg�S c�r����celer Miguel

uma etapa da série de Encontros Regionais, Ao retirar-se do gabll'- s·r.-M���n �ed��gn�:��R�
estabelecidos pelo Governado!' Celso Ramos. !:u��t:er:�id;::t:os:r�:�li:�,

ao

----------_._-------'-

retto".

Inslalação de
(omarca e en

conlre Regional
o Sr. Celso Ramos insta

Iam, no próximo dia a, a

comarca de Dionislo Cer
queira. No dia seguinte,
em São Miguel, presidirá
a reunião inaugural do
Encont: o Regional do Ex
termo-Oeste. O goverante
catarlnense, que vr!ljal�
amanhã, dia 10, tem seu
retorno prAvisto para 14
do 'corrente.

.

ACADEMIA NAVAL NA BEGATA
BUENOS AIRES·RIO

Meslres para al
fabetizar adultos
cones os protessôres e

pro.essóras que se ccnsí
a"leiH em condições de re

ger, ou eonunuar a reger,

no seu munlciplo, classes

noturnas de ensino primá
rio supletivo que venham a

ser instaladas no corrente

Contando com a parbtcí- ano, mediante acôrdc en-

peçãc de cerca de quase tre o governo estadual ou

uma centena de autortda- municipal e Ministério da

das escolares, teve Inicio Educação e 'Cultura, queí
na tarde de ontem c Cur- ram enviar a Campanha
soue Ferias para Dal aga- de Educação de Adultos -

dos de Ensino c Inspetores Palácio da Cultura, sala

Escolares, promovido pela 1404, Rio de Janeiro, até o

Secretaria de Educaçao e próximo dia 15 de reverei

Cultura. ro. o seu currlculum vttae,

A aula inaugural do Cur contendo a indicacão de

so, contou com a presença
.

atestado, certificados ou

do titular da Pasta da Edu diplomas de conclusão de

caça0, Deputada Osni de cur�s ou de tirocinio de

Medeiros Régls, que na 1)_ magistério. Os cursos serão

Portunldade. usando a a de sete meses per.cebendo
palavra, disse da flnailda- o regente, em clilda um dos

Dai, os estudos procedidos no Go.
vêrno Celso Ramos, que redundaram O!

i

Inclusão, no P.R.E., de mais quatro via
I

de comunicação stortanõpous-r.agoa: FIo.

rlan�polis-Prala do Forte;' Florlanó'polis
Ingleses e Florianõpolis-Pântano do Sul

A provadéncia é das mais auspiciosa

para a Capt-ar catarinense, Important

el�l estímulo de grande monta ii. "Indús
trta sem chaminés". n-evemen-e os be
neficios advindos da Oportuna

'

medídr

fl�:�mamental far-se-ão sentir, na prá-

']pngo Primeiro--Vaí
��ulta�o
'n�i�o rorti"ari

de do citado curso, e ao

mesmo tempo, solicitou a

colaboração da s autorida
des escolareS, no sentido
que colaborem com o Go

verno, a fim de que o en

sIno em sua fase de recu·

peração, consiga 0$ seus

objetivos. Isto é, volte a

ocupar o seu devido lugar.

Ã Academia Naval dos
Estados Unidos parlici1Jará
da regata occânica Buenos

Aires-Rio, a se tutetar na

capital argentina a 11 de

fevereiro corrente, com o

famoso iale ROYONO, que

iá participou dfL prova em

1956, contando em. seu car

tel Co ?numa vitória 'na re

gata Newport-Bermuda de

1952 e um segundo pósto
na A1lapolis-Newport de

1961. O ROYONO sua co-

1nandado pelo Capitão de

sete meses, a remunera- Mar e Guerra Robert M.

ção pro labore de . HÍ1lCkiey Jr. e o navegador
Cr$ 3.000,00 sem prejuizo st!ra o Capitão de Fragata
do exercici0 de qualquer I M. J. Wya:t. compondo"
outra função pública ou

i tripulação do iate mais 1..2

particular, desde que ha!a aliciais da Academia Naval

compatibilidade de 11ora- de Anapolis. ft
rio. .......

�
CABEÇUDOS NÃO MET/,M MEDO!

Os "Cab!:qt'do�" ._1Hiu incutem hoje medo a ninguém Tem, hoje lI'aços bastante

mais l�um(mos do que os sell� predecessores que nas aldeias repre�enta"ln espiritos

m('Ii[ino,�. (Lci(l n7llIJlIhá ne.sl!J·jometV.
�

o extremo-Oeste do �stado catarinense será

palco das uróximas runiões.

O Chefe do Poder Executivo, com êstes

GOVERNADOR CONVIDADO: FESTEJOS DO SESI

URASILL<\,

çrante fixa o Governador
.

Çelso Ramos quando rece

bia, em Palácio. o sr. pla
tão de Castro Fnria.

_ 'Conversamos sobre

as conseQ.llencias da Con

ferência de Punta Del Es-

Grande co SuJ). como rc

presentante dos pequenos

partidO. foi cUllstituida a

comissão mista especial in

cumbida de estudar cJ !)ro-

BUENOS AIRES, 8 (APl
_ "Quando a Argentina

romper relações dlptuma

ticas com Cuba, provavel-

jeto da remessa fie IlIc�

para o exteror. A referida
comissão está assim consti

tulda,: sr>n"do""": Rui I:Rr

nelro (PSD), Alô Guima�'
rães (PSD). Sergio Mari

nho (UDN). Bal"t"os de Car

valho I PTB), MCll1 <.!e Si

(PLJ: deputados: [\:micl
Faraco <PSD), José Maria

Alklmhn (P S Dl, SC"gio
Magalhães \PTB), Jose

Monteiro de Castro <UDN)

e Carvalho
(PSP).

ja a de "Governar Santa Catarina sôbre o

mapa inteiro do estado".

encontros regionais vem cumprinào um dos te."

desígnios de sua plátaforma eleitoral, ou se- liS�:��rr:g:�b�::�O;or�:�
desmentiu a posslbfi�dade
de que o Brasil se encar

regue dos interesses arge'l

tinos em Cuba, depois da

ru.tura q).le se espera pa.,a

depoiS de' amanhã.
"RAZõES MO!\AIS"

Eleita Mesa da Câmara' .-----.(ursos de Treinamenlo no Próprio
'Municipal de Lajes Local de Trabalho

Realizou-se, no dia 6 do ,portunldade. os seguintes
corrent�, a sessão da Ca- vereadores: Dr. Aron t(lp
mara Municipal d e Lajes, pel (para a vice presldên
cuja finalidade era eleger ela); srs. Otacillo Gr$
os membros da Mesa que zotto e Antonio Dorval

diriglr� os destinos da Macedo, respect.lvamente
Casa no presente perlodo para prlmelrb e segundo
ieglslativo. secretários, ambos reelel-

i'ara a Pre1iidencia foi tos.

eleito o. vereador Manuel Cumpre acentuar o falo,
n.nt.unes Ramos, do PSD, bastante slgnlClcativo, de

que tinha como seus com- que todos OS' eleitos o 1.0-

panheiros de. c.l1aya, tam- ram por 3 votos

bem elt·itt).� na mesma 0- tre.� em branco,

A cidade de S. Miguel, foi a escolhida
para local d6 primeiro encontr� regional, no

.

extremo-oeste do estado catal'inens�, seguin
.

do-se-lhe Chapecó.
------ -------

RIO, (Via aérea) CUrsos

de treinamentos nas pro

prlas empresas. inteira

mente gratuitos, vem sen

do desenvolvidos pela Es

cola de Administraçã"Q Co

mercial do SENAC da Gua

nabara, nas·várias espe

plaUzações comerciais, en

tre eles: Técnica de Ven

das, Relaçôes 'Humanas,

ltelaçôes-.E.úblieas, Chefia

Liderança, comunicações
etc.

_

dedes Amerlc·"nas .tals co

mo. disc.... .:!são r d p ••!asos

dramatizações. trein ...mento
de grupo .etc.

M{sS Guanabara srta.
da Coutinho de Morais,
(foto) é esperada hoje,

. �:J�� ;������, Pda2�,a lJ;�;;!�
de Confraternização da So

ciedade Catarincnse, 7)rO-

1tlOSão d Coll/.ni.�la l.azaro
Bar!ululfll�u

� As informaçôes' podem
ser prestadas na sede pro
vlsõrla da Escola, a. Rua

Santa Luzia 735 _ 3.° an

d:tJ ou pelo lec.éll\c 32-
0197 RaJlla.! 15

�--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ti I·:ullj�r�ç(.t 'l'elegvâficn �:':1'A nO

,. J{Uben�i�:l;rrUda RAmo.

_ Gerftit� .

II Doming�:[a��:;de� ce AQuino

II FlAvio Alberto de Amorim e Cavat-íc Melo.

II Anl()���It�():��a:J:i:L�r�Mmaral e Silva _

• Silv"ira Lenai.

II Prof. l;��t:����:��:�!lo'_ O: Owarao Rodrí-
• ,que!> CAriral - Cid Gonzagll - Dr. Aleídos

• Abreu - Prof. i:thon'd:F.ça - .:-.1ajor J.I�!(--
II �I�;�..:�\IJ�:;;�l C:�ll�r�M�11��t:rL��;���b�CZ�:;;
II M:II�hn'!o - Lázaro Bl�l'tolomel1 -- rlmnr Cnr-

, v�::;l .. -_pr:�'sei:;::�:OI����:;'Il'\O .le Arauie

ti DEPAR'rAMENfü ESPORTíV0

• ��������s�����i:r���o �����a�;�rg�s. Rl11 T. Lona e,', Gilhcrt.n Natas.

• f;rrJabt)r�:���s�\v:���: •
, r:eprt!f'.I·,nlaç"e� A.:; Urra Luta. ,
• R!o ((:r.J nua genadnr Dantas 10 - :'.0 andar •
• ���,lr·\·��I��!J�4r.lla Vit(rria f,57 _ -eni. :�2 •
, !'órto A)�;:-re - PROí'AL - Prflt:a"P. Feli- •

rian« 15 _ cnnj, 11 _ 'I'el.: 7<'-40 �

: :i�;';i���" �e c�J�J�e���l\dt:nr��: 10m o-toe o s mu-,

,
•

• Anúnrio!' mediante �"')'I'Itr!lt(J de ace-do tom 9 •
• ta���J��;;}I':� A:-JTJAL, _ 21'$ :':.Mloon ,
,. V!';:--W ..... AVULS,:\' - t'f� .0.0.0 ,
• ��i::li;�c�!�ti��: ::qr:��;::���::.�;;��q "rn- �
�---�-------_._--

A péssoa que perdeu um

chaveiro, contendo cha
ves de aut!lmóvel, pode
procu"á ·10 na �de do Ser

viço vico de Policia Inte
restadual _ 'POLINTER",
sit.a no Edificio das Se
crcl ari!!s _ 5.° andar.

jI'ais chaves ror'am en

cont!'adas por um menor,

'na confluencla ckls ruas

FERREIRA LIMA E AL:.U
RANTE ALVI)'l, há, .lpro
ximadamente, 10 {dez)
dias.

flNIVERSARIOS'�

do nosso ompanheiro de

'trabalh") jornalista. Pedro

Paulo Machado e de sua

exma. esposa. d. Maria da,>

Neves Mello Machado.I':'Ijos_
sos cumprim.entos .•

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. !osé Valent.in S::.r

gonovo
_ sra. Vera G. Fialho L"!�

_ Sfe. Eglantina Luiz Cal-

deira de Andrade
- Gal. Aquiles Gallotti
- sr. Orlando Damiani
- srta.' NeoTJlar Bezerra
- .�r. Renato Naalreno

Wagner
_ srta, Maria Pu-ifíca�.�,:l
_ sr!!. Leopolijina Rosa da

C:)nceição
- sra. Bernardini Cunh'l.
_ sra. Ge,rna Dam,jani

Ventura.

Pf:DltO I'AUI.O MACHADO
FILIIO

DCrJue na data de hoje o

aniversário do inteligente'
!:ta�oto Pedz;o Paulo. quar
tanisla do Curso Elemen
tar M!'nlno Jeus e filho
-----

EDITAL N.O 4
De ordem do sr, Diretor do Faculdade de Direi-'

to co Universidade de Santa Catarina, Prof. Herori
que Stodieck, torno público, para conhecimento dos
interessadas, que os candidatas a.Q' concurso de Ha
bilitação deverõo comparecer à Faculdade de Di
reito no dia 19 de fevereiro às 9 horas.

Os candidatos regularmente inscritos deverão
comparecer munidos ce dotumento de identifiCOCGo
sem o que, não terão ingresso às provas.

Os candidatos que ainda' não apresentararn o

documentação completo c:l.everão fazê-lo até o dia
15 do corrente.

Secretaria do Faculdade de Direito do Univer
sidade de Santo Cator'ina, Florianópolis, 8 de feve
reiro d� 1962.

Dyrce Sordó
Secretário em exer�ícjo

Visto'
"�e SfcJdie�k

Diretor

nS"'ALDO MK'.O
CÔLUNA ÉM FltRlAS tüe canto de pégina vai va

gar por alguns dias. apenas,
Dentro de duas OI) ttês semanas reaparecerá no mes

mo lugar. Férias em Cal1'lboriú'.
Descanso- necessário e pausa para l7leditação á beI

ra mar

Leitura convidativa, l'ecreio espiritual e paz.
E naturalmente, nem e preciso que se diga·banhos

diáriOs e sol, sem exageros nem abusos.
De forma que, estào feitas minhas despedidas,
Mas, como escrever para jornal e cachaça incuravel.

mandarei para voeês, por intermedio dêste nosso "O ESTA
DO", algumas notícias entre as de maior interêsse e de
assuntos gerais.

.

Antes que esqueça, um recado para os leitores, t que
a"Casa das Frutas" foi vendida e .. , por alguns milhões.
Ag'ora, o,que vem depois ainda não se sabe. Mesmo ra

mo? 4••1'1......
'.........[

Finalmente. O Empório Rosa á Prâça 15 e o Rosa'
Bar passarão por grandes mOdificações,

Já era tempo, QOrgue a nossa Capital olha cem tri.�
"(('�:l aqurlas duas casas comerciais de velho estilo cola-

I

�

,
,
,
,
,
,
,
•
,

y Comecimevos Sociais
,

.

Sul Brasiteiro

Inlerclubes
COlocação do Torneio da

Lcgalídade, após os Jogos
de 3.a feira,

1.0 _ Grêmio _ O p.p.
2.° - Marcllio Dias 2

3,° _ Internacional ::I

4.° - M'Ctropol 4

Pallln Vif:kll responsável pela maravilhosa decoração. f
'llfoite d1I Píerre]" amaldtã lUI& salões do Q.u��ência Palace. ílani�a� ?eu���!U��\�:tosC����<;���e.��: 10 _ Na Iista.de �o�pedcs.do Que \ --------

Clube Doze de �gosto, na ultima quinta- rêncía Palace o müíonárto Mano rl�ma jl COMO t; Go.STOSO
feira.

• • * �:��m :i�ir�:��o p��:a::��s:·maest.;OJ�: i O C .. I) É Z 111l
2 _ Responsavel pela reoortaaem ao velho mundo.

fot.ografica da nova revista do Clube

Doze de Agosto o Foto Anacleto. 11 -. Ibera Llneas Aertas de aso-ma
• * • agora com agência em nossa cidade sor

3 _

.Em p.rol
da Associacão de Santa a responsabilidade do senhor

Ma"lOlr!cata-ma de Reabilitarão, à festa que Rcmbau.

acontecera amanhã, nos salões do cue .• * •

������t"p�a���d��n����c:a ser�:o���te�� mov!�e�taA!d�ol�eo�'���:iCoB���n��aH����
dos durante a movimentada noite de Royal
elegárfcia e caridade.

1:; - Também bastante preocupado
4 _ Um dos brotos elegantes vão co� as mstalar-ôes da Reito�ia da Uni

acontecer com fantasias na comentndn verstdade de Santa .Catarlna .o ilustre
"Noite do Pterrot''. Pr,')f. Dr. Renato Ba-bosa.

comentado programa na Rádio Guaruj.. em Santa Catarina. em companhia de
tez ipteressante entrevista com a r�90r- s\.:a gcnito:'a senhora Mlrza Ramos, via

ter e poetisa senhora Leonora Guedes B jou hoje para oRLo, Miria Eugenia.
Silva.

15 _ Para 'J �: t*ambêm viaja hoje, t
6 _ Em encontro de brotinhos d'J- a simpât.�ca e intel -. me scnu..;ra t •. I,

mingo ultimo, Lllia Evangelista e o jl) Hamilton Fer:'elra Valente (Maria Olim· 1-

vem Sérgio Bllerger, palestravam anima- pia). [�
damente.

16 _ A b!lnit.: ·e ·simpatlCa senhoraU
• • • dr. Amir Mus'il (Milene), em nossa carl"�

7 _ Volta a m�da do cabelo 'page" dade visitando seus familiares. fGarotas elegantes, Jã estao cirCUlando * * •

I
com o bonito p'enteado Que' realmente da

-

17 - Cump imentamos a senho:-<..
uma graça toda

e�p�c.i:l
à menina-moça. �:�;��do Faria (Zuhna), pelo

seu. ,"niver"a - O reporter Adolpho Z:guelli, •• *

sem dúvida o mais dlscutiào, vai m�smo 1'8 _ A dlrecão do Querêncla p�ia.,recepcionar em sê'b. apartament.o logo ce prepara um "menu" de apurndo gO�·tmais. to, par� a movimentada festa "Noite do I
• * • Pierrot", amanhã, em seus salões.

�9 - Drincando no bar do Queréncia ... * oi<

Palace os senhores: Dt COlombo Salle', PENSAMENTO DO DIA: "A conSe-
Dr. João Assis, Dr. Claudi:o Valente e .J Quéncia dk i justiça, �ambém vem a ,>!Õ!r

�N�lson Teix.eilp. ._Nu�çs. _ , tl!e.�ma. j "--!� ti
-

�

5'- A locutora Niv1aNunes em se.

NASCIMENTO
Iris Antônio Campos e Sra. Mary Ligocki Campos,

porticipom aos parentes e pessoas amigos o nasci,
menta de seu filho Luciano Roberto Camp�.
Ocorrido em Curitiba no dia 6/1/1962.

MISSA DE 7,0Dlr-
CONVITE

A Direção Geral do Departamento de Estrados
de Rodagem e demais funcionários, convidam os pa
rentes e pessoas amigos de Bento,Jo�P. $ant-:lno, pa
ro assistirem o missa de 7° dia que farDo ,-:-eiebtar
er;n intenção o suo olmo, da la' próxim:l vindCclro
às 7 horas no Catedral Metropalítana

Antecipadamente agradecem a todos aqueles que
comparecerem o êste ato de fé cristã

CUNICÀ --'SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças N'ervosas e Mentais
Angustia - Complexos _ Ataques _ Manias

Probiemát.!co Afetiva e sexual.
Tratàml"noo pelo- Eletrochoque com anestesia

Insulinaterapla - Cardiozolorapia - Sonoterapia e
Psicoterapia.

Direção dos Pslquiâtras ...:::
DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSE: TAVARES IRACEMA
DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da:; 15 às la horas
Endfl-��n' ,'''f'nif!a Mauro Ramos, 228

<Praça Etelvina Luz) _ Fone 37-53

--t- • N D • R E ç O
-----

A RAINIIA DAS BICICLETAS, fica na

Conselheirn Mafra n.o 154, de um lado a sua

secção de PEÇAS E ACESSÓRIOS, e dO outro ..

�,. ...... ;;o lie PlNTURAS E CONCERTOS, _

'l'elefolui: 3m.

MADEiREIRA BRASILPINHO S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas' da fi!'ma Madei

reira Brasiloinho S_ A, nal'a se reunirem em Assembléia
Geral E�tl'ãordinaria que tera lugar no dia 10 de Março
de 1962, às nove horas em sua sede social sit-a na reta
das Campinas, para deliberarem sõbre o seguinte:

I _ Aumento de Capital, com o aproveitamento dos
lucros em suspenso ou outr� modalidade.

2 - Alteração no quadro _de diretoria.
3 _ Reforma dos estatutos sociais da soc1edape
4 _ Assuntos de Interesse geral para a sociedade.
$'0' JI1�, 31 de Jl'lnelro d'e HJ61"

ANTONIO SCHERER _ Diretor -Presidentc
AMlI�CAR SCfIERER - Diretor Gerente

14 - 'J:l. co- ':u\'1� renas termmnda-,

5.° - conube 5

6,° _ Operaria
viário fi

DI. BOLDEMA. n .

DEMENEZES
Formado pela Escola de
Me'd�ina e Cirurgia do .til)

de JaneiTo. Ex-Interno do

Hospital tia Cambõa _ 1)3,

• l\t:<tternidatte Clara gas
baum - Da Maternid.Hle
M:le�Pobre.

ESJleeiafl6ade: DOt<;NÇAS
OE SEl"IifORAS _. PARTO
_ cnWR<!JA.
Cons(l'/!a: Malernidade

Carmela f)ut�a, pela ma-

nhâ.

Residêneia: Esteves lu·

nior, 62 _ Tel: 2235,

Aprenda MúsIca
Em sua p"ópria .:asa,

com o prof. IVANO GlOS
TI.

Ensina acordoon, vlolao,
solfejo e teoria musical.
Tratar ppln fone 3553 e

3890.

Instalado o curso
de orientaç2iJ •••

Osni rt�gis i abordou o fa-

pois difundi-los no interior, tar tempo, Isto ê, a buro-

diretores. e professõres, crâcia que usam Os Inspe-

mostrando-lhes como agir toles, Diretores etc., para

dentro dêstes métodos. se comunicarem Qom a Se-

A REFORMA NO ENSINO cretaria a fim de dizerem

Conro,me frisou o Se- da necessidade urgente de

cretário da Educação, va- consertos ou reformas, nos

estabelecimentos escolarcs

(Cont. da ú!t. pág,1

Rna:

rias l'eformas deverão sel'

processadas no ensino de

Santa Catarina. Destac,a�
mos por sua Importancia
as seguintes:

a _ Transformação nos

Grupos Escolares (criação
de 6 sêries no curso primá
rio, reaparecendo o Curso

complementar, com equl�
valência a primeira e se�

gunda sêrie glnáslal),
b - O Curso Comple

mentar deverá ser minis

trado com bastante enfase.
'(verificou-se que os alu�

nos dos Cutsos Normais
Regionais tem apresentado
grande indice de deficiên-
cia. em Português),

.

c _ Extinção das fêrias
de julho do curso prlmarIo,
com. supressão das aulas
aOS sabados. (as reuniões
pedagógicas continuarão a

serem efetuadas nêste dia).
O FATOR TEMPO

Em sua palestra o Prof.

sob seu comando ou que

derigem. Que usem dora
vanGC ° Telegrãfo, econo

mizando, assim, tempo e

evitando prejuizos malares.
A Secretaria estara êste
mês a disposição, para que
seja mantido contácto com

os Inspetores, sabendo das

necessidades escolares.

NENHUMA CRIANÇA SEM
ESCOLA

E intenção do Govêrno
Celso Ramos, não permitir
que nenhuma criança em.

idade escolar fique sem

escola; para tanto, finali

zando sua palestra
'

o Se
cretário de Educação Prof.
Osni Régis, assim se diri
giu aos' presentes: "Onde
houver nes�ssidacie de uma

escola, fundem-na e depois
comuniquem. São os srs. fi

"Viga Mestra" do ensino e

não a Secretaria. Colabo
rem, pois só assim poderá
Santa Catarina retomar o

primeiro lu�ar no índice dc
ensino do Brasil".

�t3:r.\'A9€m $ H-u;'..ul';, ,;'

(DHIIWIW!lIkILiQUi(1lPO
II( (J'J�I

o.,.-f,wII<.lMEIH.• '1I

VENDE-SE
Moveis e utensílios domesticos, de cosa' a ser des

montado, Rua Tiradentes esquina da rua Nllne", Ma
chado, 12.

Ferro-

ORDEM DO DIA

--._--�-_ .......-
Centra1s Eiélricas de Sanla Cala�
S. A. "CELESC" Assembléia Geral
Eilraordinária Edital de Conf8C

Firam convtoacos os Senhores Acionistas da C!IfTRAIS ELE:'rRTCAS DE SANTA CATARINA S.A. CEL
_ para se reunirem em �ssembleia Geral ExtraordlJli,.ria que se reeuzarã no dia 28 de fevereiro de 1962
10.00 horas, na sede social da Companhia. à rua AI
rante Alvim .no 36, na cidade de Plrrrfanúpolts, Cn
do E>i' ado de Santa Catarina e deliberarem sôhrc a
gulnte

n -- Eleidi.o de membros da Diretoria.
b � Ont.ms nsvuntos de inter-esse soctnt.

F'lol'lnl1(';jl'1IL�, fi de fe;��e.�:3i:�/���drO:::1111
D,ir, Presidente

Sr. nermouno ',(lrt/III'fI
Dir

..õomcretnt
EuyO tteíne Lippel

Dir. 'récntoo

------ --------

EDITAL
Ficam os senhores contribuintes oviscdos q

os Impostos de Industrios e Profissões, Licenças
Taxas correspondentes, serão cobrados sem .nu
atê o dia la de fevereiro'do corrente ano.

Watdemor Viehrt
Prefeito M'.rnicipO

------ -----<

DECRETO N:O no
DECRETO N.' 150

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no u

de suas atribuições,

CONSIDERANDO - que; desconto de 1,5
ao mês paro Os prestações poqos antecipado

mente conforme Decreto nO 103 de 18 de O;.J°
tubro de 1960, publicado no Diário Oficiol do
Estado de 26/10/60, na �aiorio dos cosas é
superior 00 abatimento paro pagamento a vis!!],

��_.
DECRETA:

Art. l° _ Fico revoqodo o §,..2° do art. 40 do Decre
to nO 103 de 18/10/1960.
Art. 2°..:_ Este Decreto entrará em vigôr na data do
sua publ icaçõo, revogod�s os disposições em CO!'l

trário
. 5 de fevereiro de 1962

��� ,

Waldemar Vieira

Pr�feito Municipal

QUE FÀ-Cl-Lf.OA-OE ! ...

CONSORCIO

TAC
CRli'zr'IRQ 1)0 SUL

AGF.:NClA
Rn Feli,e Sc�.i�t. U
fum2111e 1111n

flomarillIIlS·· S. C ..

EXaJ�MEM'[.

A SOlUC�') p:::HCl ° seu PROBlEMA (O!5IÓ
no CRUlEIRQ I>. f'''IA20, do CONSORCIO
UC·CRUZEIRO De SUL

frnprêsa de TuriSMO Balneário
Canasvieiras

EDITAl DE CONVOCAÇÃO Assembléia
Geral Exlraordinária

Pelo presente Edital são convidados os senhores
acionis!.as pam se reunirem em Assembléia Geral Ex' I

t.raordinál'lé)" no dia 16 de fevereiro de 1962, às 21 horas,
no Clube Doze de Agosto, sito à RUa JoãÇl Pinto, nest:l
cidade, para deliberarem sôbre a se�uinte ordem do dia:

ti \ - Venda do Hotel BalnCario CanasvieirM
bl - Ülltros assuntos de ínteresse social

Não h:-r.vt'ndo numero regimental na primeira. con

vocação, a. A.�sembléia reunir-se-á meia hora após, com
qualquer número,

Florianópolis, 6 de fevereiro de 1962.
JOst ELIAS

Presidente em exerCicio

MINERACÃO SUlBRASlLEIRA S. A.
.

A'VISO
Pelo pi'cscnte, cientificamos aos srs. arionistas QUc

se [tr'harn à sua disposição. no escritório desté) Compa
nhia. em Salseiro, nesta cidade, Os documentos Q.- quC
se rcfere o nrtO 99 da atual lei das sociedades POl' MÕes
(decl'cto-lcÍI'no 2,627, de 26.9.1940> c relativos' no ('xcr

ciclo di 1.961
11.:lj:lí. 31 de Janri)'o de 1962
PI']:1 dirl'torin:
IDnO ANTONIO PRADO, diretor-técnico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL DE CON-VOCAUO
Pelo presente ficam convocados "os senhores

membros dêste Stndtccrc poro Assembléia Geral
Ordinório a realizar-se em sua sede social à rua

Trojano n.v 14, 2" andor, sala n" 5, no próximo
dia 28 de fevereiro de 1,962 às 19,'30' horas, em

primeiro ccnvococôo. ou às 20,00 horas em segundb
convocaçõo com qualquer número de presentes,
com o seguinte: I

ORDEM DO DIA
I - Eletcõo da Diretoria e suplentes do Sindicato

dos Contabilistas de Florianópolis, poro O biênio
de 1.962/63.

II
-o E����od�e����.elho Fiscal e suplentes poro

III - Elercõo dos Representantes junto 00 Conse
lho da Federação e suplentes poro o mesmo

período.
IV � Outros assuntos de lnterêssa geral.

Florionónnlis, 24 de Janeiro de 1.962
SINDICATO DOS CONTABILISTAS OE FLO-

RIANÓPOLIS
-

Airton Petrone Machado
Presidente em exercício

OLHOS - OU�IDOS � ,NA R ,z
e· GARGANTA'

Operoções ,dos AMíGDALAS, por' -prCJ �es';
MODERNO

EQUIPO de OTÇlRRINO (úni.co noCoo·:o·;

paro exame de OUVI-DOS, NARiZ ,�

GARGANTA

Refrator_ 6AUSCH a LOMB poro reçelto
.

de ÓCULOS
Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASQW

Dr.·GUERREIRO da FONSÊGA
CONSULTAS PELA MANHÃ E A TAROE

r:!)n$IIIIÓ�IO,- Ruo Joõo,Pinto, 35' - Fone 3560

Ruidéni;io_ - 'RI,IO Felipe 5�hmidt, 99 - Fone 3560

C9!égio e Escola Normal

Coração de Jesus

EDITAL Para 1962
REMATRrCULA DAS ALUNAS

Dia 13 _ 2, às B h _ Jandim da rnrãncte. nas sa

las do Jardim

Dia 13 _ 2, às 14 h _ alunas dos exames de 2:1. época
do Curso Secundário
INICIO DO ANO LETIVO: Dia In de março de 1!)62

>,,,..
TURNO DA MANHÃ

I e III sortes do Ginósio I
t c II séries do Escola Normal

TURNO DA TARDE
II e IV séries do Ginósio
I ti séries da Escola Normal

I, II e 11\ séries dos Cursos Científico e Cldsstco

No 10 dia aula, as alunas npresentam-se de unifor

me de gala completo: Blusa de manga comprida. boina,

luvas. sapato preto fechado. E Queiram as alunas do

curso Sccnn'dál'lo trazer 2 fnt.ografifl�, 3 x 4, de unifor

me As novatas 4 fotos .

.

NO TU'NEI, DO COLEGtO INDICAÇAO DO" MATE-

RIAL ESCOLAR: \
das 8hs às 11 hs. e das 14 hs às 17 hs.

Dia 22-2-62: I e II séries do Curso prunárdo
.

" 23-2-62: III e IV sértes do Curso primário e PIle

Ginasial.
" 24-2-�2: I e II séries do Ginasio

26-2-62: III e IV séries do Ginas.io.
27-2-62: Cursos Cientifico P. otásstco

I� .. José Jadir Hartmann S.J.
Secretório

-

, '.J�.• '

late Clube de Florianópolis
Conselho Deliberativo

'EDITAL DE CONVOCACÃO
Convido os ,membros do Conselho' Deliberativa

para a realização de uma reunião extraordinário,
em 1.0 convocação, às 19,30 (dezenove c trinta)

���a�'re�aC�i�e�:, ��r�o�:I��:r:ês;o��e s�de s!��ii�lt��
ORDEM DO DIA

o) Reformo dos estatutos sociais, -vison-

. do regularizar o situação do sócio Juvenil
De cànformidade com o disposto no artigo 40

dos estatutos sociais, não se constatando a presenço
da maioria à horo marcado, devere. o Conselho De
liberativo reunir-se e deliberar definitivamente
com qualquer número de membros presentes, meta

hora -deools. em segunda e última convocccôc.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 1.962

João Eduarda Moritx
Presidente

Outro Que o Marcílio Ouer: SCHELO
o médio ecneio. perten

cenee à equipe do Caxias

Futebol Clube, de jotnvllle,
esteve treinando no esqua
tira do Marcillo Dias, a

presentando uma atuação.
Diretores tr-u-cütstas man

tiveram Jogo após contacto

com o jovem e futuroso Io
gador, opcrbunldade

"

em

que o atleta solicitou por
um contrato de um ano a

importância de 30.000,00 de
luvas e ordenados mensais
de 8.000.00, livres de Quais
Quer toutras despesas.
A diretoria do rubroanll

pralano achou ex-agerada a

pretensão do jogador.

ESCOLA TE'(NICA DE CO�;E'RCIO
SENNA 'PER(IRA

ESTREITO FLORIANO'POUS STA, CATARINA
I ANO LETIVO DE 1962

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO COMERCIAL
Inscrição - de 25 de janeiro o 19 de fevereiro
Realização dos Exames - dias 20,21. 22 p.

23 de fevereiro.
EXAMES DE 2.' E'PCA:A

Inscrição - Os alunos devem requerer n 1 .....

crtcõo até o dic, j I de janeiro.
• Realização do Exames - A partir do dia 16 .....

f::ereiro
MATOI'CULAS PARA O Glo;A'S'O COMERCIAL E
COLt ",,0 COMERCIAL

De 25 de janeiro a 28 de fevereiro.
OB5: - ASecretoria do Escola estará funcio

rtcndo, diáriomente, poro atender aos senhores in

teressados, no horário de 19 horas às 22 horas
Estreito, 23 de janeiro de 1962
Prof. Rubens Victor do Silvo - Diretor

Jar�iín ile Infância "Sanla Catarina"
EDITAL DE MATRICULA

Comunico, o quem pósso interessar, oue a par
tir do dia 12 do corrente roês, cbrior-se-ó o matrí
cula paro crianças de ambos bs sexos, de '3:) 7 a

nos incómpletos.
Os interessados, pcderõo dirigir-se à rua Bo

caiuvo n." 143, séde do referido jardim de lnfáncio.
O início dos aulas dcr-se-óno dia 1° de Ma!ço.

IMPORTANTE: - P referido Jardim, possue ca

minhonete própria poro condução dos crion(as:J
domicílio.

O Prefeuo Municipal de Flortcnóoous no uso

de sues otrtbuícões., .'
DECRETA "AD-REFERENDl)M:' elo Côrnorc Muni

cipal.
-

Art. 1° - Fico prorrogado até o dia 10 do mês pró
ximo vindouro, o cobrança dos impostos de In
dustrio e Profissões, Licenças e taxas corres-

pondentes. ,

Art. 2° _ êsre decreto entrará em vigor no dota da
sua publtcccõo, revogadas os disposições em

contrária.

V E H O E-H
INTERNACIONAL

Um trotar equipado com .lcrelnc e um ::::ominhão
com caçamba. Trotar à ruo Felipe Scbmid+, 3-1 solo

9, fone 3642.

1-
. -----------------c:::::_� 1

;jg[i2DEA�,
..... J

PROGRAMA ['0, MES
de Fevereiro

Dia - 11 Encontro dos Brotinhos Orque�tra Melódi-
ca "Costelon" ...

Dia -r- 15 Noite Dançante Conjunto de "Carlinhos"
Dia - 24 Sai rrée Carnavalesco.

CINEMAS
Dia - 6 Cinema
Dia - 13 Cinema
Dia -20 Cinema
Dia - 27 Cinema

INSTITUTO DOS BAMeA'RIOS
Carteiro lmobitidno

Comunico que os relações de classificação dos
candidatos o financiamento imobiliário estão à dispo-

...... stcôo dos Senhores Segurados, neste Delegacia Re
gional, devendo qualquer interposiçõo de recurso ser

remetida à Comissão de Closstfícocõ., Imobiliário
(CCI) até o da 9 de fevereiro de 1962.

seguinte Ordem do Ola.

fl) - Leitura do Relntó
rio da Diretoria. -crercntc

ao exercício de 19tH;
b) _ atorcêo da nova Di

retorra para o ccrrcctc nno

monanócous. 5 de F('4

vcrctro de 1!l62

ENIO. SONEGO, 1° Se
cretárto.

Florianópolis, 29 de Janeiro de 1962
Reinaldo Wendhausen - Delegado Regional

, DR. MARIO GENTlt COSTA
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA
BRONCO - ESOFAGOLOGIA

Especialização no Clinico Prof José Kós,
do Rio de J�nei�o. *

Atende pelo "10n�ã, �a Hospit(l;l de .car�dode
Ccosultcs � tarde das 14 os ; 8 horas, em
Consultório instalado à Rua Ten Sil" .... 'rc 15
Edifício Porrhe-ion

CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ"
Eleição, da Nova biretoria"Asiemb1e1a'

Gera I
De ordem do sr. Preslden

te, ficam convoca 'os. de

conformidade com os as

t.atutos em vigor, todos os

associados dêste Clube pu
ra a Assembléia Gemi Or

dinária. a rcauzar-ae no

próximo dia 11, ás 10 ho

ras, na sede social, com a

WAlI' PUBLICIDADE

Lua
fernltlda Macha�o, 6

TEL. 24·13

Florianópolis

DR.

Transfere-se um. Telefonar para 2348.

,

MA'OUlNA DE IMPRESSÃO
Vende-se uma máquina de impressão de fabricação
olemõ marca Fraukental formato 56 x 73, própria
poro 'impressão de jornais, Revistos, Livros etc.

Vêr no Ruo Tiradentes 53 entre 9 e II horas

,

30 de Junetro de 1962

Wold�r Vieira
Prefeito Municipal

_.p- A R T I c I P A ç Ã O
Rnsnngeln Maria - Lilian Margnreth e Reglnn Ma

1'0., participar aos parentes e amigos de seus pais HEN

RIQUE IJACIRAl ORTIGA o nascimento de seu Irmão

"lInho HENRIQUE ocorrido dia 2 na Maternidade Dr

cerres Corrêa.
_. --_._---,---

ESCOLA DE SAMBA· 'UNIDOS DA
C010NINHA"

Recebemos e agradecemos:

Em 31 de Janeiro de 1962
Oficio - Circular nO 1
Do l° Secretário
Ao Jornal O ESTADO Nésto
Assunto: Comunicação

De ordem do Senhor Presidente, tenho o bc-ire
de comunicar o Vossa Excefêncío haver sido fundo
do, em 10. do corrente, neste Subdistrito, a Escola
de Samba UNIDOS DA éOLONINHA

A Sociedade em cprêço, com finalidades ién
ttccs às dos suas congéneres desta Capital, distin
gue-se dos mesmos por ser constituído de menores

olé 16 anos, constituindo-se, assim, em orgoniza
côo "sui generis" entre nós e, quiçó, no Pois.

A Diretoria da Sociedade está assim constitui-
do:

Presiden�e: .Rodolfo Silva
Vice-Presidente: Natolicio Si:zenandl) da Cunho
Tesoureiro: Otávio José de Oliveira
2u Tesoureiro: Raul André de Andrade
Secretário: Antônio Sizenondo da Cunha
Conselho Fiscal: Sontelhoo Alberto C, MochCl
do Erodito Sizenando do Cunha Hermundinc
Coêtho.

Esperando contar cem o colaboração de Vosso
Excelência poro o desenvolvimento da novel socie
dade, velho-me desta oportunidade paro cpresen
ter-lhe protestos. de elevado estimo e consíderaçôo.
, Carlos Sirencndo do Cunho

S'ecretôrio
----------,-------

VENDE-SE
Por motivo de viagem uma confortove! rcstdcn

cio à ruo Duarte Schutel n." 4'.
Trctor no mesmo das 9 às 10 e dos 15 (I') 17 ho-

Com prática de serviço e DATI LóGRAFO - 1\,
dmitimoSo - trotar: Sul Américo - ruo Arcipreste
Paiva n.o 15 - I ° Andor - Fpols.

----- .- -�--- -----

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

MOTORES ElÉTRICOS

ARNO
Fvncicnornento perfeito, durobili do de excepcional, qualidade
comprovado."

* Eis os três futôres ee garanti0 qua 0$ Motores- Arn� representam poro o

,çeonsumidor.

* Os Motore� Arno sêc rigorosamente controlo dos pelo Sistema C. I. O., Con,

trôle Integral ele Quolidode, ° 'nico que assegura perfeição rnáximo no

produção em série.

COLE'GIO CATARINENSE
E O I T A. L

HORÁRIOS DE EXAMES: 8 horas

II' ÉPOCA ,_ FEVEREIRO 1962

Dia 3/2 _ Esoonhol - Canto
.

Dia 5/2 _ Geogafio Gearl e do Brosll

Dia 6/2 - Inglês

g�� �j�'= ��:�2�!S Gero! e do Brasil - De-

senho
Q

, .-
Dia 9/2 _ Matemática - UImica

Dia 10 - Farncês
.

Dia 12/2 _ Físico - Ciências - Latim

II' CHAMADA _ FEVEREIRO DE 1962
INiCIO 8 HORAS

. ,. ---F-ut-,u-'''-l-.d''',-,,-'-u·te-se,
Dia 3/2 - Espanhol - Filosofia - HistOriO

porem qualidade co!n-

Natu�i�5>i�tGeoc,;afia Geral e do Brasil Pl:�:l�seD��e��; �-
Dia 6/2 - Inglês RAINHA DAS BICI-

Ola 7/2 - Português CLE.'TAS _ Telefone-:
Dia �/2 - História Gt:!ral e do Brasil - De-

3137 _ Rua: çonse-

senha Illf'iro 'M:\fra, 154.

Dia 9/2 _ Matemática - Químico
Dia 10/2 - Francês
Dia 12/2 _ Físico - Ciências - Latim -

T. Manuais.
MATRICULAS;

Horório: das 8 os 11, e da� 14 ali 17 haras

lOs séries _ dia 15/2
2°5 séries - dia 16/2
3°s séries e 4°<; '_ Dia 17/2
Científico _ Dia 19/2
Curso Médio Dia 20/2

NB. O Colégio não se respons06ilazará por vogas
oc alunos QUC liOO se mol'ríCL·I"rem nos respectivos
dotas fixoda"i.

LAURe DAURA
CI:nica Geral

_____ M:m D r C o - - - -\1
aspectenc-a em n.uléstfa de sennoraa e vias urt- I

ne-tas. Cura radl�al das .nrecccõee agudas e crõ- I

ntcce. do "parêihr. Il'enito-urlnãr!o em ambos os 1

sexos. rjoencae do aparêlhc DI�el'!t1vo e do síete- j
ma nervoso. J

Horário: das 10 la 1l,3il horas e das 14,30 to.! 17,00
Õ-oras. _ COI'SllltórlO: Rua Saldanha Ma-rlnho, 2:

1.0 apd:;":,. le!\o. da F.ua loão PInto)) - Fone: 3246

Rf'!:idência: F.ua Lacerda Coutinho, n.o UI. rCbã

r.ara .do Espar.ha) - Fone: 3248.

•

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ IDiretora - Profil. Maria Madalena de
,

Moura Ferro
, DIRETORA _ MARIA MADALENA DE MOURA

FERRO

CURSÓ correspondente aos Grupos Escalares e a

ceita alunos pora os seguintes classes: .

Pré_primário, 10, 2°, 3°, 40 e 5° anos prelimi4
n<tres. \

Preparo alunos para a exame de odmissÇio �o
ginósio manrendo durante o anO uma classe espeCial
pmo êsse fim.

A matrkula acha-se aberto à ruo Saldanha Mo� �

rinh�'lo;�n���7i�,o� ��aja�:��� de 19'62.
Mario Madolena dI! Moura Ferrol, DIretora

* MoI"., ",,",Iá,'<o' aIO 1 )', H P' ®
* Motores trifásicos até 300 H P --'ARNO 5A.'* Motores poro máquinas de co�tura

* MOlores especiaiS _ INDÚSTRIA � COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.,'
�uo F,dipe S,hmidõ, 33

•

•

-------_"
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QUARTA PAGINA O ESTADO O mais ant'iga Diório de Sonto Cotortnc F[uri'll1"[I"II". [1-2·62

LIRA T. (. - dia 10 de leveerlro - Fesla de Confralernização da Sociàda de-CaiàrIDense-=- Desfile ,das Gãrofas RADAR com l1li1 "show" de elegân·
cia, beleza e graça - Uma promoção do cronisla social Lázaro Bartolomeu. As Rainhas do Allântico Calarinense e

. "ines Esladuais participarão.
MESAS NA RELOJOARIA MULLER. Não será permitida a enlrada a !Denores de 14 anos. Os menores de 18 e maiores de 14 poderão enlrar

Acompanhados dos pais.

::IRURGIÁo.DENTISTA
Preporo do covl4adet, rela oito velocidade.

BCqDEN AIROTOR S. S. WHITE
Rodíoloctc Dentária

CIRURGIA E PRóTESE IUCO-FACIAL
Consultórto: Rue Jerônimo (",..,,,11,0 16 _

)0 andor _ Fone 22'25
.

'lU _ Não Sf'I':lO atendidos. no decurso
f!ed;rl"s nu a(1l'I�Il'Ã.o de eonvttes-meressos.

:>0 _ Não serão atendidos pedidos de
rote-raros.

Florianópolis, 1 de fevereiro de 1962,

Ingressos a

VFN"E. {F 1 OTE
Mauro Julio Amorim Vende ..ae 11m lote 8. rue

20 Secretário urbnno SaJ1e�, Arca 4('�

Ellclu�iyomente com horas mort:oi�. I".�,; t:/if!1I

Presidente

r-etroe

'r-eter a rua Felipe soe

mldt, 21 _ e'one 3145 _

Marinho, 2 -- aut.c 301
(esouína J�ão Dinto)

Américo OI ivei ra
Set:retáriõ em Exercicio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



flltriflllÓjlnlis, 9-2-r.2
o ESTADO O mais untigo Diar'io de Santo Cctcrlnc

Novo sucessol marc'ilista: 2 X 2 frente ao campeao gaúchol
ê.�}J;i�!.{:�%�;���fJ'�:': Estádio "Aderbal Ramos da. Silva" amplia seu Patrimônio

Novo sucesso vem de conseguir a equipe P f' d'
"

I
-

d 'd d Pi' Ab I Ar', '

-

do Marcílio Dias no sensacional Torneio da ro Icua e lnamlca ii a lIaçao o pre �i ente o a melras, sr" e VI ii (
Legalidade, jogando !lel� terceira vez conse- dos Santos, qlie concede pillpilanle s impressões a esla fôlha I'cuhva fera de seus domínios e mantendo a "Os clubes de Blumenau e de munícrctos vizinhos "Em .seguída, detivêmo- metras. Mas para atingir
Sua invencibilidade, pois logrou empatar com vem tendo ultimamente, a gra�de absorvente preocupa- ESTADIO ADERBAL R. DA � êsse objetivo, tivemos a

a equipe do Internacio��I, em Pôrto Alegre, �i:n:;'e�t�hO::�V:��I::str�;��I:: ;ars:u;ro��t:;r��:s!�� nos em da�L��nção aos �:�!i:!V� :���::a�!�p:r�.
,

I

pelo escore de 2 a 2, apos empolgante e re- soctacãc com destaque no panorama espo: tive no se- servidores de nivelamento ttste dr. Aderbal Ramos da t
nhida peleja com os rubros oue são os cam- tado, e necessário crtcr-se condlçõe� essenciais para o e arer.n do gramado do Silva, cuja estádio leva seu

)peões gaúchos. Do primeiro;o instante fi- Ple';012;sr:�C�a�:�raa�:�d�d��n:�i:�lf��::id�C;:teC��b���� �:�a���n A:l:r:t�� �� d:ra�� ��:;ia�od�:mé:;II��IO�aa��:,.
nal, portou-se com grande valentia, mere- meíraa Espol�te Clube, sr: Abel Avüa aos Santos, iniciou Os pestes do alambrado e de tôdas as r-am-ada- C:.1

eendo por isso os aplausos do público !,!ue de.
suas j����e�����sesIt�v��l��M F, SE PREPARAM ��n��d��, C:I�P�r��: s;:;� PO::I�Ç::te d:ra���:Oend:u'e�positou nas bilheterias importância muito SII- E continua: "Frisamos, aruroenau e Inspetor Ra- act.ela também já está em

caros companheiros de dl-

::i�;f:"e�,:::��!:ud: �:�;���:in��:'���= ;oo;�,:�'�:��L:�::"�;: :�:;��:;':��l�::�:���'�� ::���:�:,���:ra���:��i ;:;:!a�:�::,t�!�r:;!.�d:;
qu entrou no segundo tempo em substituição �: �:��;t:�,e: si���a����:: !iv::a!�:1 ;!�a o;��r�:�:ss' �:��Oes�:�f:�ta;t��st:�:��� guida, de nosso plantel, e

a lorginho, agradando plenamente sua con- completas para [ogus nctur tem seu nome reconheci- a sede social do clube, se-
podem estar certos o- e-e-

duta. Nc outro prélio da rodada, disputado nos. Igualmentc O Vasto de escot. e Que ccnía.. c-etérte. vestiário, depar- �c::;!::�a���:::ses�:�' �
em Curitiba, a equipe líder do Grêmio Pôrto �ec�'d�eio°de:t:�I�r���ar a�� ��cê:'C��a�et���n��doD���= ta;s�ne�oar::s�IC:�s���e��:�c� mesma garra, mesmo t"Pt-

Alegrense derrotou o tricampeão local, o Co- quibancadas, alambrado, se largo lapso de tempo Que gurar nosso estádio no dia rito de luta e a educação

ritiba, pelo escore de 2 a O. ::��!r::���n�:le:d�la�::� �����e oSes�::��:�. �a���:� �c��A�e6����ov��0;��s ���;r�i�:Saq�=retre:eé, �r��::
saltar, ainda, o fato do unàntma tento da diretoria "Fico satisfeito em re- lhando pelo esporte e pelo
campo de jogo haver sido como de todos os afícclona- glstrar que estamos cne- futebol de Blumenau, en-

I .':')1 rmente rs.nccctaco. nos do tradicional clube gando ao final de nossa grandecer essa modalidade
� o embelezamento di! brurnenauenss. meta, que foi o nosso pro- de es�).rtes em nosso Esta-

nossas pcaçus de esporte" Ê ele, amda, que esclare- grama na direção do Pal� do".

�i���:radcil'po�::�l�a� ��.�� ce. a propósito dos melho-

VI'tór�â do A,va'i. no Amistoso: j'o p�esldeute do g:êmlo, sr. Abel Avila. d�f, Santos, visitaio. Amazonas Esporte :::de:t�s !��di�e dvOem ::l�- as ultimas obras do Estádio.

�/:b;�c��s:r��rro ���va�:�'= :���a:: ;�I:�:r: i��c:�ã:.e de Anteontem _
- ...--- ..--- ..---......-

•

�enSt:u b:�á��Ota::g:i�l�:= ::� o����:�h:i�osdO�e ��= to�gr;:o�ueo f:��h ���:� �:,z��r;a�,�e�,:�:� �e:�l;��: C A R R O S S E L •
se totutmente lIe:;tl'Uido pe- releria, foi 'substItúir' 'a�s' gonlstas Aval 'versus" Ta- trar que estlC' preparada. •
las últimas enchentes. O

cercas antigas por rmiros mandare, tendo o estádio para íntarvír no Campeo- , Wmesmo sucede com O Fio- de alvenaria, no total de da Praia de Fora apanhada nato Citadino, levou a, ....__ r ................._ ...
resta de �omerode, viva-

'440 metrosnneeres. e que um público regular na not, Os sucessos da equipe do Morcilio Dias no cor-

mente empenhado em úr- emprestou ao estádio 'tma
--- tome que diró qual a maior forço do [cotbct! do Sul

timar as obras de seu es� fisionomia agradável e só- Atlétko Troearia O Certame da do Brasil estão a demonstrar que o nosso "soccer"
tàdío. Vê-se, pois, que há Ilda. Isto fe:',� I passamos não esta, longe de rivalizar em potencial, com os seus

�;;: ��n:sa:ne�t1�oa�:sm �= �a����t��;!Oa�:I�a�:q��b:: Cidade Pelo de Brusque ��;:a��z�n(��aE:ti���� ;ô���u�st��:;��i:Xec���tese�=
Liga Blumehauense de Fu- mais de 10 milhões de cru- Multo embora a reporta- res do seu clube, no cotejo potes diante dos campeões. parahàense e gaúcho
tebol, de criar as condições zeiros em estilo moderno,. gem não pudesse obt_er

.

o sustentatlo com o Ferroviá que sõo, respectivamente, Coritiba e Internacional)
Inlaterla..s essem�als 'a-fim

com 80 metros de comprl� flclalmente a no�icla, pode rio, pensa em um determi� é biga der �urpreendente, ainda mais quando as três
de permitir os planteis ad� mento e capacidade par dois mos lntor.mar·�ue é vóz, nado caminho para iilspu- p��n�s 'fP!d_1t;l �t"f�eqüênfia e disp.utadas em re?u�qulram as condições Ideais. ImU eXPQ1'!tadores, aproxi- corrente na cidade que o' tal' Q. campeonato da 'Liga tós qUe noo b Glo tampeao que, '_ aS�lrn,
PALMEIRAS: 10 MILHOES ·madamentc. Presidente do Atlético em Brusij�)mse, na temporada contra si. teve os fatores canfl1ºl IdP!',1 Iic)�DE PATRIMÓNIO INAUGURAÇÃO A 7 DE represalia à atitude do pú de" 1962.

. de ter gasto energia com as hru;é um'�oc�« pCl-
Nosso entrevistado, como SETEMBRO bllcÇl que valou os Jogado� Caso isso venha a se con

ra outro. Como estamos dizendo, muito não falta
os leitores tem conhecimen�'

1
cretizar, será uma verda-

para o "associotion" borriga�verde ombrear-se
to, não se dedica e�clusi- r

Magnífico aspecto do majestoso Estádio dr. Aderbal Ra- deira "bomba".
com O Paraná e o Rio Grande do Sul no que ('oncel'-

vamente ao :;etor esportl� mos da Sil, pertencente ao Palmeiras E. C:' fruto pa 0-
.

ne ao seu potencial. Se em cada cidade r:útartnense
voo É vereador, presidênte perosa ddi'e:Çt�:o�Od�\r����I::!�a ci��eS,�:�r:e a1;;;nte dos Padre Roma 3 x houvessem pela menos duas agremiações com a ar-
da Câmara Municipal de .. .. ganização qUe têm Marcílio Dias e �./\etropcl gue

rthenrau 3 dispendem mensalmente quase um milhão de cru-

zeiros com a manutenção de seus . depmtamcntos
Def�ontararii.-se, na tal futebolísticos, podendo jó contratar valeres de cen

de de sábado, no gramado tros adiantados e transaciona-Ios com os grçmdes
do Abrigo de Menores, clubes, o futebol de Santa Catarina estará em can

as equÍpes do Padre Ro· dições de vihgar os muitos reveses que no passado
Carlos Luiz Paim

nos foram impostos pela classe superior dos nossos
ma e do G. J. Atheneu antagonistas sulinos. t s.ó organizarmo�nos, miran
nu,ma partida bem movi- do-nos no exemplo altissonante que n�s dão ltajai
mentada, apesar das Tartes e Criciúma.

4.7 ANOS DE LÂ8UTA CONST4NTi

PELO PROG�ESSO Df

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

HOJE: PREUO DE INVICTOS

Esta noite, no Estádio Olímpico, --en;
Pô:ta Alegre, em continuação ao certame,
serao adversários os conjuntos invictos do
Grêmio Pôrto Alegrense, líder, e Márcílio
Dias, vice-líder, esperando-sr, uma renda
uperior a dois milhões de cruzeiro.s,

6, E. 6uarujá Convidado Para
Inaugurai o tsládiO do lorinllans,

de jlanfanat
A equipe do GrtlitlO Es�

portivo úuarujâ, formada
por elementos pertencentes
ao "cast" da Pioneira, vem

de ser convidada para ser�

vir de adversaria do COl'ln

tlanti, dO Pantanal, na inau

gura.rão do nóvo estádio do
Clube alvinegro, marcado
para o próximo dia 18.

O convite devera ser acei
to, devendo o conjunLo gua,

rUJeano realizar um cole�l�
vo para armar a esquadr&.
para tão difícil compromls
'o.

Sabe-se que� o treinador
do clube "rosadinho", exigi
rá o maxlmo dos seus pu
pilos com vistas aquele com

promisso, oportunidade que
servira de ponto final para
as festividades que naquela
localidade serão realizados.

chuvas que cairam naque-
ia tarde.

'

No final dos noventa

minutos o placard assina

lava um empate de t�es

tentos, tendo a primeira
fase terminado com a vi

tória do Padre Roma por
3 a 1, com tentos de Luiz

Rocha os tres para os ra

pazes da rua Padre R<Jms
e Sinuca para o Atheneu.
Na fase complementar os

rapazes do Ath'eneu con

seguiram o empate, com

tentos de Marco de pena ..

lidBde máxima e Mauro.
Não fosse a trave e a es

petacular atuação do go
leiro H9mero, o Athúneu
estaria a estas horas a

margando
.

uma impiedosa
goleada.
As equipes formaram

assim:

PADRE ROMA - Paim

(Anllson no 2.° tempo)
Lauro, Luiz Antonio e Re
nato, Gaio e Rogerio; Ba

lofo, Ari, Luiz Rocha, T8J3H
so e Dlda (Osmar no 2.0

tempo).
ATHENEU - Homet'o,

Si,one, Marcl) e Henriquc:
Jaragua e Sinval: Vilmar,

Saulo. MfllIrn. Siflrrrn "

�a,.1�.
-:1.4'· ·.'�·D:,-:-�", _:_.�.'_',.,��;";;:.':,,(",.- �" ... '..,

REDATOR:
\

PEDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

MAURY �DRGES, RUI LOBO E

GILBERTO NAHAS

COLABORADO�FS, UIVERSOS

xXx
Vencer moralmente ao Internacional ltQdos os

empates da espécie do conquistado terça-feiro �ão
vitórias morais, porquanto cavados com �r..;or e son�

gu·e nas domínios do adversório). Num embate er'l

qUe foi preciso demodo e'grande presença de espí
rito. constitui para o Marcílio Das o justo prêmio
dos' seus esforços, da .sua persistência e tenacidade.

Seu valor ficou patenteado na empolgante pugna

que reuniu. duas legítimas expressões do futebol
sul-brasileiro. Pena que o Morcília Di'JS não tenho
entrado na cancha ostentando a coroa ainda pão

dec'idida de campeão catarinense como está a mere

cer!

xXx
'Tqmbém estão dando o que medi1'or os triunfas

obtidos pela equipe do Grêmio Pôrto Alegrense, vi
ce-campeão gaúcho, que, jogando uma vez' em ::;eu

reduto e duas vêzes no dos adversóriC's, vem lide
rando' o Torneio da Legalidade, sem pontos nego"
tivas- e sem tentos contra. Ainda ,têrça-feira oassou

par um obstaculo seríssimo: o Coritibo. que aca�

bou dobrado como o Operário é o Metropol. O
Grêmio, pela campanhp que vem empreendendo,
representa, com o Marcílio Dias, os favoritos reais
ao cetro de campeão sul-brasileiro imerclubes.

xXx
Passemos, agora, Os olhos pela tabela cio Tor-

neio da Legalidade. Próximo match: Marcílio DiQS
"yersus" Grêmio Pôrto Ategrense, com o Estódio O�
límpico servindo de palco. A pugna entre os invic-
tos.. deverá constituir-se como decisiva Dara o turno.
° prélio estó marcado poro esta no(fe. Pó1tanfõ,
catarinenses, Duvides tirm«s (:: O!o;;'llú; jun'o uo 16:', ,r;:��
,'" ", "

: ",,,����a,����:,; ��IO���;�'l�
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En:!!' n� CONCORRÊNétA í
PUBLICA N,O 23·01·07 • �E . .. . , .

'de m�r�:;���:��� oC���o\ 1�e;t;�fl�O�0(���5�:� �!!!t�C!t,��o!�!���enC��m���b�O�'�!ld'�: d��:�!t�,O�
�;,n;�r��r��,�1i�::'�e ����e;�a�:���5�O�w�1:e�'j �������d���oC��rr�t�t'���5I6��I��i2,d�o�::u��l�I���Oq:� r\ �t�n�Oonoco:������r�ocJerú ser anulada, uma vez que

is (26) �e fevereirO de 1.962, na séde dêste Depor�o.l fura I'ra]j�I\I'. no cnn vtnte-uru do reveretrc dr 1962, na tenha sido preLcr�da rorrnnlld_ade expresenmenta exigtdn

menta, a praça Laura Muller, n" 2, (fone3410), sua séde. a Pruen Lauro Muller, 11°.2, (Fone 3410) VON- pelas referidas Leis c a omíssão Importe cm prejuízo aos

CONCORRÊNCIA PUBLICA, nos condições seguin-. CORRENCIA PUBLICA, na.� eonotcões seguinte. concorrentes. ao Estaqo 011 n moralidade da Concorrên-

tes:
. I _ OBJETO DA CONCORRENCIA I cín.

.

(AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O 5 - A Comissão Julgadora reserva-se o direito de a-

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CAÇA E PESCA nujar a Concorrência, caso as propos� apresentadas

Medicamento _ Espécie untdcoc - Quantidade não correspondam aos tnterôsscs do Estado.
II vnnaoeot rortrr. vldru 500 Plorlnnópnfís, em 17 de .runctro oo 1!)62.

1. AUTOMÓVEL de côr preto, tipo ltmousine, fechq- 31 Sadol rcrttr vidro 500 ITF:RMES ,JUSTINO PATRTANOVA Prestden-

do, capacidade para 5 (cinco) passageiros, motor de" 51 Licor- dr cacau - vr-rmit vidro - 500 te.

1'0 mirnmo, 90 HP., colocado noporte dianteiro, por- 71 Elixir Mria Mussa vidro 500

la·malos espaçoso, no parte traseira, com estofo- !lI Comprimidos de prctoxetato dr Feno - compro 30.000

menta de couro. Unidade Um -Qualidade 1. 11) Lcmbrtguníru catartncnsc vtdro - 1.000

II _ ESTIPULAÇOES l3l B,'od· - tnjecões - ampola - 1000 Departamento Central de Compras
Os interessados deverão apresentar os doeu-· 15) Ozonil Vitam. rnranut ampola - 1.000'

mentes menctoocdo, o seguir:
17) Cedigal -r- gocns .-

Vid;'S
- 200

EDITAL DE CONCORRt- caso, passada a pessoa re-

I - Proposto,' .selcdcs ambos os vias com
19) Butalgim Cálcico com. vidro - 200

CIA PÚBLICA N0 05-01-02. presentaute do proporien-
CrS 12,00 de Sêto Estadual e mais o Taxo de Educo-

21) Onpcndor compram idos eumprtmidna - 2.000
te à abertura das propos-

���h�d�o�d'�c��rI�rSc��tZ�d��r folho, em envelope ��:) A�Ue!p��':�el1�d�a�o�� �I:��.ro_�tro _ 5�� O Departamento Central tas.

o) designcçõ� do nome e enderece do firmo
27) Algodão - Pacote de 1/2 quilo - 10 :�nf��:t;;:;e (O���.)� a�: m� �uO;a��eC\��J:�;osp���=

proponente
. 2!l) gsparadrnpo _, 5 mtx xiS rms_- 50

11, Item III do Regulamen- rüo ser subatituidcs pelos
b) esoec.üeocõe. o mais detalhado passivei, In- ��)�ntl-ofldlcas-pollvalcnt(' rruccocs - soro -

am�� to aprovado pelo Deer. nc Reg-lsliro da firma no De-

ctustve rocrccndo !",",atenol que se propõem for�ecer, +!lIIIL' "h I � SF-25-08-01�382, torna partnmcnto Central de

• c) preço u�jtono e global, com o expliccçõo

drl
Medicamento _ zspecíe _ Umdade QuantIdade púbuco que fará realizar, Compras do Estado de San

que estco OLl nua inclutdcs as despesas de Impostos, 2) caorvarot _ Pcrfif _ vidro _ 1 000 no dia quínze (15) de re- ta Catarina.

taxas, fretes :_orretos, seguros, etc, 4) Rcnascm Fcrtff _ VIdro _ 500
vereíro de 1962. na séde dês 5 _. As propostas deverão

d) ccndtcões e prezo de entrego do material, no O) Pllulas vttnüzantes _ VIdro _ 500
te Depsu-tàmento, à Praça ser apresentadas em duas

local InAdlcodo SECRETARIA SEM PASTA, falácia 8) Elixir de Nogueira _ VIdro_" 500 r.auro Muller. no 2., trone vias. eom a rubricg dos pro

do Gcwernn r1Pc!q Capital, onde seró procedido o �e' 10) Compllmldos de Sulfntinzot _ comprtrnídos _ 5000 3410). CONCORRÊNCIA PÚ pouentes em tôdns. as pa-
xomc dp recebl��nto, 121 Despacllma 400000 Un rmpoJa _ 1000 BLICA", nas rondições se- p;ln:ls, seladas no. forma do

e) declordt;"ao de conhecimento e submissão às � 141 Ozrnil VILam. adult.o
� ampola _ 1.000 gl1int.es. ítem 1. dêstr Título.

norn;cs.deste �Itol e do legislação referente o Con- J 16) Pulmofllim _ injeeões _ ampola _ 1.000 C�R-;11:��!TO DA CON- d06 ;o�st�'l.�v��p�s�c�:!��
:orrencras.

_ � 18l Hormo Hopá,Uco - Injeções ampola -

��� AQUISIÇAO) tos, dever!io SC'r cntregues

NOTA- Serão recusados os materiais com di- ';i ��� ��.�:��:�o �d�CoOro��m�. v���.:_- 1.000
1. CAMIONETA. "Pick- no Depa!""tamento Central

,nensões c outras c.:arocterísticas aquém dos especi-', 24) Merc\ll"io-(,i"omo-t.int. 2"'� litro _ ...--1'0 �p", com n capacid:J.de pn- de Compras. r Pra{'a L:l.U-

ficoçães, o que ocasionará exigênçia'de substituição 261 AlrooI _ 42 gTUU.';' litro __ 50
rn. 2 ou mai� passageil'O.� e ro Mul!er. nn 2. ntlsta Ca-

re�iroda uraente, chamamento do segundo cdlocadq, 2f11 Gaze 5 mts x 45 ClnS _ 1'010 -- 50 �:�� �:lo:��a�!�, �� ;;;:11:,. ��t:.�� ��é (\� o���::f'(l5�1��
;�;���,Ci�J�dl"':t����r��ç�e��s��e�� ��'r�:���o��, ;t��ção ��; ��trio;�ttnIC��al �n;�����:l. _ampOla

-

�� it frente, motor com pot(;n- fl'vereiro df' 1!l62. mediante

2 No .!,'""Ide externo do envelope contenedor Os pre<;os d,.,'! mf'dicamentos n('im:l firadi.o ]·Pf'"lst.l·a- ���ln��'o��Oo�P;"��'1,���;dO� ��('��:tn l';lh��:'d�{'�:i�I'��=
����l�����I���rõ�ú�o���� aNo se�������;er��� ��� ��ll;�f'i�.��l.tr��:\rt��o d�:n���!�:�d���� :�:m�� (':���I�)�::�� altos, rom torJo o f'qnipa- mento. assinado pOI' flm-

quisic.õo (�(.' 1 (\lIn ClLr(omovel, par,) o Secretário 'Sem {lns. fi /'ol1\.:1r (tI' jn.ni'irn dI' 1!l.{l2.
menta commr:.. inf'll1sivc clonirlo do D. C. C.

PO-;IO)",
f(>rr�Hnf'ntas f' pnt'IlS .�o- 7 - A.� proposl:l.s sel'ão n

3 Em ('Ilvclq,e separado. contendo os dizeres r.. L
1T F.STJPUI.AQOES

O.� documentos �);���le�:�� �·��II;��t.. 1 ��.�t:1�� ��I'����z�li�15()lUi���
do inciso c1!1(!'rior, além do termo DOCUMENTOS, �H"nc'i:nl:d�;e�'1�����lir�eVPtÜO npl'pSl'ntar

11 __ FS'rIPULAÇõE� (1<;). por runrlon:lrio.� c1p-

�:l���7�!:�r�. )���;,bo������odd:�denet7��;:r;s�Joon�� 1 - Propol;la .. �('Iada,> ambns :JS vias com CrS 1200
Os interessr..do.'; cteverüo signndos p{'lo Prr�idf'nte do

dade
... de sê-J(l E.�ladmll {' mais a Taxa cll' J<:duf'acão e Saítdl'. 'de apresentar os· documento ... - D. C. C. c na p'·C.�rnca dos

o) Cer!idào d� Registro no Junto Comerciol,ou �:�d��'OO' por folha, e,m ellvl'lO!)e frdmdo e lacrado, con- 1"!"'�n��o���;�st:, ::���r� am- �;��el)�t��t�:: 1�;�i:�US
j"{'-

������I�;�c��I, que tenho publicado o �ocumento de aJ DeSignação do nome e f'ndereço da firma propo.-
bo.s �s .vlas com CrS 1_2.00 8 ----; Abertos o� envf'lo-

I. , nente' de Selo EsLadual c maiS n prs, rflda um do.� inLeres-

b).otestad0 de idoneidade: pos�odo por Ba�co b; cStlf'rifir'lçiio a mais detal�ada pos.�ivel Inclusive
Taxa de F,..JI.wucão {' Saude .�ados tem o dirrit() d(' apfir

ou duas f�rmos ,cl{;' c�mp�ovodo IdoneIdade comerCial; e marca. cio ma!l'rial quc !-;(' llt"O]),jf'lll fomer!;'!"' ... de Crt 00.00 por rolh.a1 (',111 a sua mbrica nas fôlh:ls

01 r:��::'�7v; �Jnqi�;tai�o com os Fozendos Estodu-
q c

�l �)r('(�o Ilnil;ll."iO r ",lohal. ('0111 a explic�"ilO dr oltel.�"i'M�'� ..�- de prnpos!"ls d{).� rlf'mnis

,

I"
pc ,.. •

I' eSl,l'" 0.1 11;10 II".JllJd.l� ns Itl'�pe.�n.� ele lmpó."tos. taxas.
do, contàldo.

_

(�oneorr('nle.�.

1) practtrocoo, se for a c�so, passado o pessoa � fl·etes. ('a!Tf't/)�. SI'AII!:OH. ell'.:,
a) desfgnaçao do nome !l - As l)I'oposta.s (mo(lô

fepresenlanlf� do pl"Of)onenfe o abertura dos

pr�-�U'l
d! rondirn('s C' pl'a70 dI"} f'nlrrva (lo maLel'ia!. 110 10-

f! endeIlêr;.o d$! firma propo- lo 001. à venda na Tmpl"en-
los. ..., 1''-1 indirndo: DF:PARTAMENTO ER'T'ADUP.L DE CACA

nt>llte: sn Oficial rto Eslndol. dr-

_ .4) Cls {bc�men!os oClm? (ou po�te deles) pode- t� F. PESCA. nllo do M('t'rarlo P{ihllro Municipal .. onde será
h) esoc('lficar:iio. a mais veriio obpde/"r!" üs rondi-

roo ser subs!l!utdos pelo Registro da firmo no Depor-,' procedido n ('''ame de rer.ebimento:
detalhada ·possível. iuC'I!I- C;i('� est!lheJecldflS n{'.<:te li:

t,..,...,p�to Central de Co')m�ras do Estado de Santo ('1 decl:ll"ac"i'1O de conhecimento e submissão às nor-
sive marca do material quI" ditaI. hem romo ns e'(il!rn_

Catarina.' .. lllas dêste Edital e da Legislação referen!.e a Conco'frón- se propõe fornerer; ('jas do Df'('reto nO SF-25-

5) As. propos1"os poderão ser apresentados E��,' cias, r.) preço unit.ário e glo- OR 01/382. de lfJGI. (' demais

duas vias, cr:m o r�lbrico dos proponentes em tôdcls • NOTA: &crão recusados os mntetinis com dimensõcs bal, com a expliracão de cli�nolljeii('� F.�hlrlltai� e

oe; póoinas. seladas no formo do item 1, dêste TitultJ. c ouh'as cnracterísticas nouêm da" esperificuções, que
que estão ou h:tO j11cluid:'lfl Fedl'rai.� a l·N\pt"lto.

6) Os envelopes, contendo propostas ou dO::'J- ocasionará exigênc.ia de suhst.itniçio. retirada ul"lrenttl.
as despesas de impostos, ta III - JULnAMRNTO

me.,tos, deverão SN entregues no Deoortomnto Ctlll- chamalT'ento do spgundo eoloc�tdo. exigência da diferên-
xas, fretes, carretos, segu- 1 - P..1:l Comis�ão Jul-

Ira, de CotTloras, à Praça Lauro Müller, nO 2, nesta ça de prêco pclo faltoso, caução Cutura. suspensão do re-
ros, etc,; J!adorn. fIOsteriorm('nte. se-

Capital, até às 14horos do dia vinte seis(2"') de f,!',!!- glstro de fOl"llereclor, etc.
� d) condições de prazo de ri de(')rl1';'IN(1 vl'n('prl(l.or� O

�,e��� ��l� ���r:��i�en::b��c���, �:in�udeo s�or����;�� lW(1n��� :cnv�:.��1.�'o��t��';�l�s d�e;�������I���I����n�d��C�� ��Itr��!e��om�eg��An�Tl�= pr��0�1�����/lI111�'e���r���;;ide
nório do D Ce. 'r Rf:NCTA PÚBLTCA N0 17-01-06 (nouisicão do medica �:,N�OruDaEF�����C���dLtI, ;�nd�-�C' rJ('sr.onl.o.�. bOl1i-

7) As propostos serão abertos, às quinze (1 5) mento.� pnl':'l. o Departamentp Estadual de Caça e PtlS-
leaeoes. impo�tos. de.�pesas

����;���o:n�:�o pdr�si�i;��es�� ��.'t.0; ��n�:����
ea.

3 _ F.m envelope separado. contendo Os dizeres do

•

���::l':;::�id�a�i;�:;: :!1�;::�I�::n��n����'ições de

dos propcnentes ou seus representantes legais. ���!:o b:�er!�:taa:��s�oe�:�r:r���E�:O�o�;m����� de recebimento; c) melhores condições de

d
8) A�er�as os e;velo�es, cada u; dos in;eres- comprobatórios de identidade e idoneidade:

e) dectaração de conhe- pagamento:

�� ��(l�eo�t�s <;\��itâe;o�:���c�����es�ica nos ôlhos.
a) tlertldiio de Regist.ro ria Junta Comercial ou Diá-

cimento e submissão às nor 2 - Em Ilwaldade de

9) As propoSitas (modêlo 001, à vendo no Im- rio Oficial que tenha publlcado o documento de consti- ;�:ç�:stel':r����t:' :ac��� ����;i:es� '�:�ad:���b:�:=
�ii��se�:��;!�;�;:���i�� ������;�;3:�: c:�� ::�S��;,,�::t�d: ,�:n����:��a��;�:��:��o ���c����� ou ::�:E:':)�e;:� �,:�����: ::���:�::F�cJ�,��:t:�
1901, e demais disposições Estaduais e Federais c

cl prova de qUitação com as Fazendas Estadual, Fe- e outras earaci;eristicas a- será �'rtead(' o venndor.

:::�e��;,��������{�����:���;��o;::;�;;:�;�,' ::�r;��r;g����� ;,�:�t:::':'��':=::�::::� �f:��=:1��i;:;:���f::�� �:t��f�::��:;}?�;r{�
nificoodã:���P�:���' ��;;����C:d:��a�es���:��e�; �:r c:���:�U!�O�o���ra�e��st��t::o f�em�a��aD;:t:r���.en- segundO colocado, exigênria exigida pelas referidas leis

b' melhores condiçães -de entrego;
5 - As propostas dpVNão seI' apresentadas em duas 1�t:.���r::�:'ry,:ef!���� ���� �r:iu�:íSS��s �::;�:;('nt:�

c) melhorec; condiçães de pagamento.
vias. com a rubrira dos propon('ntl'S em tôdas as páginas, pensão do registro de fnr a" F�tado rm n momlidade

-

2- - Em iguo!docJe de condições, será dado Iiela�u�n�sf:I;:��IO�;,�í,t��n!����t'�)r�����tO;s ou documen-
l'lP.c,cdores, ('te. da Concorrência.

prefe;�n�:;; �o�;;�: oe�:��u�����ol��dE:t��o'proposto, tos, deverno .�et" f'IlLI:egues no DepnrLamento Central de en�e�;�::;:�e���.r,�:ap(:,� ra51:��v��:;i��ã�:e�I��ad��
seró sorteado o vencedor.'

Compras, à Praça Loum Muller, nO 2 rfone 3410), ate às posta. deverão constar os anular a {'oncorrênC'ia, ra-

4) A Concorrência poderá ser anulado uma vez
14 horas do dia 21 de ·fevereiro de 1!l62. mediante recibo, seguintes dizprf's: CONCOR .<;O a.� nronostns anrf'�rnta-

que lenho sido preterido formalidade expréssl"lmente
em que se mencionará data l' hora do recebimento, assl- R"BNCIA P(JBLléA NO 05- rl,,� niio C'nrre�nonn:lnl ao<;

exigido pelos referidos leis e o omissão impr: 'te em nad� por funcionúriO do D. C. C.. 01-02. (aquiSição de 1 ra- inter"si::f'� dn FQ.nrl'l.

prejuizo aos concorrentes, 00 Estado ou à m,jrolido_
._ As proposlas .�e!"5.o abrrtos, à� quinze hOl'a.�, do mionda, para o Departa- T<"'lf"lri:Jn{'n,.,li.�. 1-5 df' Ja

de do Concorrência .

mesmo dia vinL(' um (21). pOr funcionarias d('signados menta de Saúde Pública' n('ir,., fle !!)R2.

5) À Comissãô julgadora reserva-se o di feito de
pelo President.e do D. C. C. c na prcsenGa dos proponf'n- 3 - Em envelope separ'n_ n-Ierml'.'I .T\I.�flno Pntl"la

anular o concorr�ncio, coso os propostos opresentt"l-
tes ali seus represpntantc.� legais do, contendo os dizeres do n(1va.) PRESIDENTE

8 - Aberl.os os envelopes, cada um dos intcre$.�ados inclm anterior, além do
dos.nào correspondam aos interesses do Estodo.�. tem o direito de apôr a SUíl ruhrir'a nas folhas de pt'Opos têrmo DOCUMENTOS. cm

tas dos dcmais COllcorrentes. \ caracLerc.� bem destacados,
!l - As propostas fmodêlD 001, à venda na Impren.'õa. l'necrrar-se-üo os documen

Oficinl do E.�tado I. c1C\'('rão ohl'c1crçl' as condições estabe tidade C .Idoneldade:
Iecidas neste EdiLal, na.� ínstruções constantes do vel'SO a) Certldií.o de Registro
das mesmas, bem como ás I'xigênclas do Decreto nO SF- na Junta Comercial ou Oiá

2F5-d08-6.1/3�i, de !!)61, e demais disposlcõe.<; Estndunfs " rio Oficiai que tenha publl Dr. Be'll'o Frel'las(! erals sobre Concorrências, rado o dOl'tlm«.>nto dl' cons-
lU JUWAMENTO t.H.ulção:

1. - Pela ComiAAão JulgadOin, po.<;terlormcnt.(', srrft b) atestado de idoneida-
declarado v(!ncedor /) pt'oponente que ofereeer: de, pn.�ado por Banco ou

a) Mr-nor pl'f'ÇO, conslder:1ndo�sf' descontos, llOnln� dua.s firmas de comprovll,da ,
Consultoirin _ Victor

cações, impõsto.'!, dcspe�:ls e OuLl"as vantngen.';; idoneidade comeooial; Meirel."s, 21 _ das" às
b) melhores condiçi)es de {'ntl'c�a; c) prOva de quitação eom G boras.
c) nJrlhorf>1I ('ondl<:flCs d(' pftgamento ns Fr\7A'ndM Estadual.';, Fc Resid@nt'ia _ Edífíclo
" - -mtJ'�t!'1ltl1t "7!�"i:ne1i der::!J f' MunIcipal; Fluriatlul)(�is'_:,O :\.:"1:1r

cln n firma e�lnbclet"[d:l no R-;I ..:ldo li) prOCllr!lçõO, se fôr o _ (o'(I)H': 27-(17,

•
OBJETO DA CONCORR�NCIA

(AQUISiÇÃO)

Hermes Justino PatrionovQ
Presidente

SABOROSO?

sI) CHE ZlTO
-----'--,

VENDE-SE
CHACARA .:_ CASA GRAItDf

OOENÇAS DF. SENHORAS

PARTOS. ONDAS CURTAS

- ELETROCOAGlJI,AÇAO
COfTl' de 2 143 m2,

( 00 log�óp��)c Pf)���h;c����:n��1 g��n:ag���ru�co.
Reparticão Público Ol' Casa d. laude

____�-. anta tranqv'Io ..;_

tl,!!"r II'J "r\ MODELAR"

..... '4"

Ftorta nopous, �J·:!-ti;!

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS

EDITAl DE CONCORRENCIA POBlICA
H,O 25-01-08

1 - Papel apergamtnha
do, de primeira qualidade,
branco, de 1-6 Quilos, em

fôlhas lamanho 66x96, trní.,

dade-fôlha, quantidade -

300.000.
2 - Papel nporgamínha

do, de primeira quulldaõe.
branco, de 20 quilos, cru

fôlhas tamanho 66x96, ünt-

dnde _ Iôfha. quanllrla-
6 - Os envelopes. ccn-

d _ 50.000.
tendo propost_as ou doeu-

e3 _ Papel npergamtnha- • ;:�tos,��evel��p:�'�a�:���
do, de primeira �ualldade. Central de Compras, a
branco. 'de 24 quilos, em

fõlhos tamanho 66x!l6,

unidade _ fôlha, quan!,lda
de - 3UO.OOO.

4 - Papel apergaminha
do. de primeira Qualidade,
branco. de 30 quilos. em

fôlhas tamanho 66x96. uni ..

dn.de - fõ!ha. quantidade
-50.000.

5 - Papel apergaminhü-
do. de primeira qualld'ldf',
b'·nnco. de 35 quilo'!, em fó

lhas lamanho 66x!l6. uni

dadr _ fôlha. quantidade

O Departamento Cen-

tral dI' Compras (O.C.C.l,
do conformidad'\e com o

art. 11. item llI,-do Regu
lamento aprovado pela De.,

ereto SF-25-08-6l/382, tor

na público que fará renn

zar, no dia cinco 15) dc

marco de 1962, na sua sé

de. à Praça Lauro Muller.

n. 2, (fo�e34101, CONCOR
RtNCIA PÚDLICA,

eondtcôos s('gulnt'C's.
I _. OBJETO DA CON

CORRli:NCIA

AQUISIGAO

-25.000.

6 _..;. Paprl o..pcI·p;!l.mlnha
do. dr primcil'A, ()UaDdade,
brnn('fI. de 6"0 qtlilo.�. em

fôlhns tamanho 60x96. uni_
dade - fôlha. (luantid1t.de
- 25.000

7 - Papel acetinado.
d'e primeira qunli(j;"lclc,
branco. de 24 quilos, em

j:õlhns tamanho 66x96, uni_
dade - fólha, quantidade
- 50.000.
II ESTIPULACõES
Os int�l"essado� devemo

aprrsenLar os documentos
mrnelon:l.dos n seguir.

I - Proposta, s('!lldas
ambas a.s via!'! ,'f)m crS
12.00 de sêlo Estadual e

I)1tlis a Taxa de Edllcacao e

Saúde de cr$ 10.00, po� fo
lha. em envelope fecllado c

lacrado, conteiido:
aI Designaçâo cio nome

c endereço da firma pro
ponente;
b)' espeCificação, n mais

deLalhada possivel, Inclu-
slv(' ma'·ca. do

publicado o documento de

conettruecuo:
b) atestado de Idcnoídn.,

de, passado por Banco 0\1
duas firmas de comprova

da Idoneidade comcr"Ip.I;
c) prova de quitação com

as Fazendas E.stadual, Fe
deral e Munlr-ípal ;

dl procu ração, se rôr o

caso, passada a pesana re

presontcnt- do proponent.,
fi. uberturn (hs propostas.

4 - Os documentos ac�

ma rou parte dêfesj pode
rão ser substnutdos pelo
Regtstro da firma no De

partamento central de

Compras do Estado de
ser-ta Catarina

5 - As propostas deve-
rêo ser ap-osentadas em

duas vias. com fi. ruortea
dos proponentes em tóda'!
as págtnas. seladas na for
ma do ítem 1, deste Titulo.

Praça Laur., Muller, n. 2

(fone 34101. até as 14 ho
ra; do dia 5 de março de

1!l6:. mediante recibo, em

���a s�om�e���i�i��;�t.��a�Si�1
nano por funcionário do.
D·C.C.

7 - A.i prnpostas �erao

aberla.�. as ouinze hot"fls.
do mesmo dia por funGio':'
nário� ll('signados pelO Pre_

sidente do D.C.C. {' na prp

Ilença do.� proponcnl('.'I ou

setl� repl'(,Sl'ntantes Ip-gal�.
8 Abertos nS cnvelo-

material

peso cada um dos intcrcs

sado.�· tl,m o dil'pllo dr

apór a Mtn 1"ut}l"iC3 nas 1.0-

lhas d(' J)!"opostas do.� (]r'
mais con('o�renttls

!l - As propostas (mo

dêlo 001. ii venda na lm

pt'cnlll\ Oficiai do Estado),
deverâo obedecer às con

dições estabelecidas nest,p

Edital. nas instruções COI1S

tantf's do ver.�O das mes

mas, b('1l1 ('orno às f'xig�n
eias do De("rrlo n. sF' .

25-08-61/31:12. de 1001, e

demais dispoolçóes &to..
duais e Federais sobre
COli('o}·I'('llclas.
JII JULGAMENTO

I - Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente, se

rã declaradn vtll1cedor o

proponentc que oferecer:
a) Menor 1)"""" con�ide-
�llndo-sc descontos, b,

cações. Impostos, despesas,
e outras vantagens:
b) melhorf's condlçõC's de

entrl'ga;
e) nJ('lhorell cOlld��ões dr

pagamenLo.
- Em Igualdade de con

diçôes, será dada preferên
cia a firma estabelecida

que se propõem rornecel";
c) preço unitário e glo

bal, com a explicação de
que estão ou não Inclul
das as despesas de impos
tos, taxas, fretes, carretos,
seguros, etc.;
d) condições e prazo de

entrega do material, no

lornl indicado; IMPRENSA
OFICIAL DO ES'l'ADO DE
SANTA CATARINA, 2(1
dias após a realização des_
ta CONCORRS:NCIA será
procedido o exame de rece

bimento;
.

e) declaração de conhe

cimento e submissão as
normás deste Edital e da
Legislação referente a Con
correncias.
NOTA: Serão recusados

os matcrlais com dimen_
sões e outras caractcrisLi_
eas aquém das espeelfjca�
ções, o que ocasionará exi
gência da diferença de
preço Pelo faltoso, caução
futura, suspensão do re
gistro de fornecedor, etc.

2 - Na parte externa • Desenhos'"
do envelope contenedor da • Painéis
propollta deverão constar
os se�ulntes dizeres: CON- • Plnlurac de

=CI�A:"Y::t;A�: propaqanda
material para a Imprensa • Faixas
Oficiai do Estado de Santa • Fléimu'Cls
�:'taCr��!��do oS dizeres do I-;::- ...�
3 - Em envelope Eleparado
inciso anterIor, além do Wr

.::�t�u:!NT��t:�a;:'��1--------"'1
encerrar-se�ão os documcn

nlo. ferno.ndo mo.ehodo. 6

tos comprobatórios ae Iden
t:dade e Idoneidade.
a) certidão de IWgI ..tro

na Junl.,. COTIle!"rin I

Di:'irlo Oficiai que lenha

no Estado.
3 - Em caso de absoluta

igualdade de propostas, se_ O
rá sorteado o vencedor.
4 - A Concorrência 00-

derá. ser anulada uma �ez
que tenha sido preterida
formalidade expressamente
exigida pelas referidas Leis
e a comissão importe
em prejulso aos concorren_

tes, ao Estado ou à mora

lidade da Coneorreneia.
5 - A Comissão Julgado

ra reserva-se o direito de
anular a Concorrencia tla

so as propostas apresenta.
das não t'orrespondam aos
interêsses do Estado

FlorianóPolis, em 25 de ja
neiro de 1962.
lIermes Justino Patriallo\'3
Prellidl'nLI' I

1".' andor. fone 24.13

�·RAPIDÊ2
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e com a Campanha do Galão de Tillia p'.;�a a magnifica capela de Nossa Senhora da RÓi! Vontade, do Saco dos Limões, Todas aí cooperi!
_

-

- ÇÕts !los beMtsts aisties _erio ser enfretltS !til (�!�I Melropolltena ta nesta ie.

CONCURSOS PARA DATl106RAFfJ, Vitória do Avaí no.OFICIAL OE ADMIIISIIAÇÃO E (' ardorosos ainda bem Io- do. Revelou a turma do complementar Cabeça e

ESCRITUR�rD-IA DO" 1A:tf f upS melhor, apesar de nao �r vens. Gtfson andou com Estreito bom preparo rtsíco ::::r. completaram o mar-.

" KIV �.,.,.. reeditado suas úJtim�s a- altos c oatxos. Sun
.

subsu- e grande dtspostcnc de lu-

toecões. A tuctusuo dI' tuição por E<l�on que foi ta. E'TI parte agradou téc- hets' :iHzHTH THT T E

Luiz. que foi figura snür-n servir na. canhota. pus- mcamente. vindo, nsstm .

te do aoceruve. na equipo sendo vaotnrro nata a dar algum valor ao triunfo
do clube nrcsídido por mela, veio mcniornr consl- avaiano oue teve que se�'

Nelson Di Bernardi, deu der:lvrlmellte o time. A cavado com esforço. Boas

maior desenvoltura à. unnn l1d,'�� nvuiann não é Ia' defesas praticaram Acácio

do frente. ('tlin tnc-nnn! c das boas, já que possuo e Jaime, principalmente o

considerado o monror aa al['>"lln� pontos rrnr-os, sendo goleiro lamandarlno que
etdado. «cvcnoc bnlh:\1
no futuro r-orno uma rtns

promessas 110 ]lebol uarrt
ga verde, porquanto 1111('

grada por valores téc nk-os

.lnscrlções a cargo do Imtituto de
Aposentadoria f! Pensões dos

'Comerciários - EDITAIS DASP/DS_�
N,os C - 487, 488 e 489

Chama-se o atenção dos interessados para os
"Editais" pubbccdos no "Dlcr!o Oficial" de 17 e 18
de j�nei�o de 1962, que estabelecem normas poro a

real'zaçao dos Ccncursos em epígrafe, poro os Orgãos
de Previdênto Social obcixo relacionados, cujos ence

rame���lt����:givas inscrições são os seguintes'

para o" Quodros de Pessoal do SAPS e

.lAPETC, até às 17 horas do dia 26/2/62
Taxa de inscrição: Cr$ 100,00

OFIC��.��; ���:o�I�!���:a� do IAPC) IAPB
IAPFESP, IAPETC IAPM e -SAPS, 'oté 'JS
17 heras do dia 12/3/62.

Taxo de inscrição: c.s 200�00
ESCRITURÁRIO

poro os Quadros de Pessool do lAD� IAP
FESP, IAPI, IAPM, IAPETC e SAPS, cté
às 17 horas do dia 19/3/1(,;62.

Taxo de tnscncõo: CrS 100,00
LOCAL PARA PAGAMENTO DAS TAXAS

Séde da Delegacia do I.A.P.I. sito a Praça Perelro
Oliveira Ed. Séde - Terreo - no horário de 8,00 às
12,00 horas de segundo a sexto-feiro.

Florianópolis, 31 de Janeiro de 1962
DALMIRO DUARTE SILVA

. Delegado
RESSALVA: O Diório Oficio! acima mencionado Ê

____________�
o Dió,iada União

�PORT AMTE--,
"(urso PreparatóriÔ Continente"
tl'TILOGRAFIA1.AOUtGI:AF1A

P1U_lil....SIAL
AULAS PAR ... COMC�

CURSOS ESPfCI .. 1S
·PARA PItOFES�ORES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mois mordenos preeessos pede-

icos.
_ Equipado com máqumas novas.

Di,ig:do pelo:
PROF, VICTOR FERR�IRA DA SILVA

HORARIOS, DlUR ..05 E ,",OTUR":>!
Foca sua inscricõ� o .Ruo Dr. Ful.io Aducci

IItiqo 24 de Moia. 748 - 1" onda.,.
�TRE'T� _.__�__ �ian?r,,'i�

o 57.0 Aniversário de �otar;
Mais de 11.000 Rotorv Clubes em 124 paísJs cs

torõo camemeronco no próximo dia 23, o 57'> cni.
versório do fundoçõo de Rotory, o or!;lçmizcçco pio-
FIeira de serviço

.

Organização em Chicago, em 1905, Rotorv tem

os suas fileiras 511.000 homens de neçócíos e

ofissienois que aceitaram o filosofia de "ser"
do organização, como o fundamento para o sucesso
felicidade na vida

Aq�i no Estreito o Rotary Club comoõe-se'[de 28
SÓCios que lideram muitas atividades ooro;o melhc
rio do nosso comunidade.

'

cartazes . �� dia
-CFiHRO
Cine :iA;) JOSE

, ás 3 e 8 hs.
carlos Thompson
Sabinc 5injcn cm'

STJ<;FANIF.

FONE: 6252

--BAiBRIlS

Cine GLORIAFONE: 3636

EastmanC;Jlor

CiDP 81Tt
ás 5 c P, hs.

�ohn payne
Maureen O'Rara em:

TRIPOLI
Censura até 10 anos

tine RnXy
ás 8 hs.

Andy Griffith
Felida Farr ern'

MAU TI';I\-II'O I'F.I.A PltOA
_Censura: - até. 5 anos.-

ás '8 bs.

Mamil! Van Dorcn

Mel TOI''llp
Ray Anthony
P,uII Anka ('1)1
{;AltoTAS SEi\! 1 • .i\lt

Cine IMPERJO
(ESTREITO I .... Fonc6295

ás 8 hs

Peter Grave's
Mala Powe:s em

A MORTE [:\1 ...:OlIENAS DOSE�
C('l1sura. ate 14 anos

Cine HAJA IS. José)
ás SI hs.

Os Anjos de Cara Suja cm.

i\n:UANTES DE OCASlA.'O

exta-feira no Cine SãO José

pai;
ou Pôsto de Arrecadaçõo;

e - Atestado de Idoneidodé Financeira, pas
sado por um Banco Ou duas firmas idôn�s;

sidpnte em Barreires. nf'Ste f - Relaçõo, especificada, dos mercadorias

'''!ii_!ililiri!1 Munieínío por seu defensaI" bli{'o arompanh(' todos os do seu comércio, representação ou industrio;fi .

-: nina.:.t!rmado, �om l"�cr1 g - Certidão do Registro no junta Comercial,
• tóri.o à rua ('aL. Biw"n- tr.mos ·do nrorcsso e que Contrato da firmo ou Diário Oficial que houver (.)u-

st'jam falsas as citaçoes blicado o �ocumentn da Constitui<;õo da sü.. iedade;
por �c1.ital. dos iMeressado.� h - Procurac;ao, passada ao represE'r"'I'on,'eilH'('l'lo�, e do.� ,�onfrontfl.n- junto o €ste Departamento, autorizando-o O�$inar
ti por mall(lado pam ('on propostos, atos, recibos, contratos, etc.
t{'-\.:"rMn �sl' qulsrrem jel1- 2) O requerimento e todos os documentos ele-
tIO do praw da lei: 6 -

vem ser-selados com Cr$·12,00 de Sêlo Estadual e
Dá··re .(1 cansa o valor de CrS 10,00 de Educoçôo e Saúde por fôlho, mesmo
('rS 2.1CO.OO. Nestr's Termos, que estejam sujeitos a outros tributos

, ��:;�\n�. -1''; Q��isP�:�I�Õ espera deferimento Sao 3) Das firmas registrados no Depc:rtamento, ,... José, ele janeiro ele 1961 Federal de Compras exige-se sómente o Certificadoanos. mansa, pa('if!rA. e 'a:;) Marlene Abranam. do REGISTRO .005 FORNECEDOR�S DO GO'Jf::RNOh11ntr�runl'lm(>nte. llln i1HÓ ,Asf'islente ,Tudlclnrio. 'i'es- e as certidões negativos da Coletoria Estad:Jal devel compo�to de una {'.'l.�!1. LPlllunhas Joao NativIdade Florianópolis e da Prefeitura do mesmo "v\-.tnicipio.r urn trr"!>n'l. si·.lIado ("m V;ris.�lmo. Manllel Luiz 4) Do Registro, que tem validade até 31' eleBarreiros. I1c ...lr MIll1Õ('lt)i,..,. Florentino. E. 1l.,..1 que dezembro de cada ano, expede-se tontos certifica-

31��.. r�� 0m���.rr��"�inâ<ll:ap,:-o· ch("l:'."lI(' ao r�·'''''�imcnto do quontes forem pedidos em requerimento, cus·
- de todos,. mandei pas tondo, cada um, a importância de CrS 45,00 em

�:nt�e�.,,·�rJ�oM(7���,�;:�·�.: ;��:�;'n��Ol�u���'a ese���b�� '���e��rS 35,00 Estadual e CrS 10,00 Educação e

tns 'e nuill7e 1"15) meLros cado na jmprensíl e ati,'",.. 5) O Certificodo do Registro de Fornecedores

�:s f�\::::�:n:a��:� a:o S�O��I: do no lu�ar do costume. dó Estado substitui os docum/(Ítos o"c..\ma enumero-
Dado e Dassado nesta ci- dos, paro apresentoç60 e porticipoç60 nos concor-com Ermano Beilhf' Viana: ci"de d� Sio José. aos cinco rêncios abertos pejo Departamento Central de Com-

ao sul com José Rosario d!a'i d'J mes de outubro de ,"1:1e Araúio: ao leste C<"lm m:l nrwccel1.tos e sessenta e
pras.

Departamento te�trol de Compras do EstadoJosé Rosnrio de .Araújo: e um. Eu. Arnaldo M': de de Santa Catorina, 'em Florianópolis, 2 de Janeiroao oeste com Teobalcto A- S'Juza. esc:'ivio a datl1o� de 1962.
flana. 2 -

o�e faz prova grnfei e subscrevo. � -Ti'"
...dessa aflrmnçao Thcrc�a Cri.�ólia Tang Hermes Justino Pt'ltrianovQcom testemunhas. mas Juiz de Direito Prp.:;idente'.---- ... �_ .. ..... .__"1:it._ ....._.

, É Um Prazer Hospedar-se no

: Hotel São Cristovão,

( A S Á
COMPRU ou r\f ... I"f10

L:M)\ FAVOR MARCAR
ENTREVISTA Pli:LO Te
I.F:F'ONF'_N.n �Rl'1

QUI' apenas Acúcio. Bongn,
Bid1:J c oeretno se encnn-

t rmu t- 1) forma. O "onze"

vf'IITIelhinho runpat-ceeu
motno- nt.e no :lll() passa-

���'p����!����,l�rt:4- -

"un,,,,5., ccnserv.... de p.I,...
e-m ledo o Edade

Edital de citação para
conhecimento de I er

cuíros. pelo pra?') dr

trinta dla.��

tamtxm com os talões ce

recibo do imposto territo-

e .�/exp!oracâo agrico
la industrial, ('[TI numero

de 31, datando fi mais an

tigo de 1942; 3 - desta
to-ma. como o peticioná
rio [n nriquirlu o dommio
do imóvel. através da ttgu ,

ra jurídica do usucaptao.
vem requerer que V. Excia.

dcpols de feita a justifica
cã., prévia .quundo scrno

ouvidas as tcsterm.nnas
Joào Natividade Virissimo
e Manoel Luiz Florentino,
a� quais c0mpareccrão in

df'pendrnte"de ililtimarafl
dl'('bre o dommi'J sobrc a

dila propl·il.'l!:H!f': 4 - Afi_

nal. d"nois.<1(' proferida ,t

S{'nl!'T',ça dN'lnratória de
domínio. pede .que a mesmll

.�c.1a t:'amcrita no Regls-

A DOUTORA THERESA
GR!S8'LIA TANG, Juiz de
Di' cito oa-comcrce de S:l.O

José. Estado ele Sanla Ca

tarina, na ro: ma da Lei,
etc.

FAZ SABER aos que o

presente ('ditai virem ou

dele conhecimento tivrrpm
que, por parte ele Walr!p
mar João Adolfo. se procrs_
sa u'na arão de Ilsuraplao,
em qUr é obi('t.1I o illllJVrl
sito no dislrito dr B:l.I"I"l'i�

ros, nest:l C )man'a, ·U.IU

petição inirlal é a <;('

gu!nte: PETICAO: :;xmo
Sr. Dr. Juiz de Direito da

iro de Il"11Óvej�. conforf!1.e
a parte final do referido
art.. 550: 5 - Rcquer. ain
da. qué c dr. Promotor P(l-

Comarca de SRO:> Jos{<. Wa.J_

drmar JQán Arlolf". b'·asl-
11'111'0. soltei�o. lavradol, rc_

ADVOGADO ..
RUA SILVA JARDIM 173 •

iii
,
,
,
,

46 , INSTALADO EM PRÉDIO NOVO DE

11/2/62_ , CONSTRUÇAO MODERNA. ,I,---------, '

V E N D E-S E II ' ,
Uma ,asa. rua A'lmo d, , INSTALAÇÕES SANITARIAS COM.,
Cmalho n_ .9. f PLETAS E COLCHõES DE MOLAS, ,Tralal' na meftm:\.

, •
Dr. IiI.,.. : ATENDE-SE OlA E NOITE. �

Advogadr • 4

•
......1êne1a _ AJam_ , •
�!t: KoDder, 2'7 - Caaa • \

.... •
Palitai, 408 _ tele!voe 2422.. �,�

�.. !.' ;t� ,g!lé1'lt(lr1o - n.u� I'ftllp. • I.
_

&;..mIaI:: !{.'t r= \-') 1141111" ""'"
_._1M._..._�,.__ ............_� ,. .__ . ..--__ -t

WAtt PUBUCtMIE
TEL. 24-13

Rua felll8l1de Machl1lo, 6

Dr. A,.rI8R R'II�1I1O
CI..INI(',\ DE CJUANÇAS
Consultas: Pela manh.i.

no HospHaJ de Caridade.• I

A larde, no consaltórl,
das 15,30 hs, às 17,38 I.s.
Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 _ 1° andar -

telefone 2786.
ltesidêncla: Roa Padre

Uoma, 63 - Telefone 27116

Dr. NILTON
I

PEREIRA

Vende-se
Uma ca.<;a de material.
Informações diretamente

com o proprietàrto â

Fernando Machado
Nesta.

-o- ESTREJTO -O-

R119 Santos Saraiva, N.o 453

ESTREITO,- FLORIANO'POLIS
Fone 6369

QUADROS c ARBITR.AGEM

As duas esquadras obc-

deceram às rormaeões que

por vozes chegou a arran

car aplausos até da "tor

cída" adversária. Podem

scguem:
AVAL' - Acécío: Bon

gn. Nt,ry e gntsto: õercíno

c Binh:l (Eurides): Euri

des (Renê), Luiz, cneeca.
Gilson (Vüdinhnl e vodt

nho (Edson)
TAMANDARE' - Jaime:

Abelardo, Juarez e Miguel:
Milton e Valmir; Betinho,
Jairo, Rato, J. Carlos (La

Ião) e Sereno.
Arbitragem de Nilo sn-

realizar mais c metnor o

clube que tem corno presi
dente o dr. José Font"�.

3xl O RESULTADO

O final da partida acusou
t-es tentos a um, favorá
vel ao pelotà.o etvícereste.
ó que representou um er
core justo, p'Ji.� espelhou
com fldeUd!iue a sua maior
categoria. Foram autores --------1'do, tentos: Gnson 'Val- G'STA DE CHÉl
mir Ipenalty), aos 25 e 40 ,
respectivamente. Na face ENTÃO PEC� i-!\h ZI'r",minutos da primeira fase.

zen da Silva. com fltuacâo
rcp;l.lar.

� entrai de (cmtlas
REGISTR9 DE FORNECEDORES

DO ESTADO
o Departamento Central de Compras do Estudo

de Santa Catarina cientifico aos interessados. co
merciantes e industriais, que o participação em con
corrências. (públicos e administrativas), coleta de
preços e pedidos de materiais, depende de -eçts
tro no mesmo Departamnto, providenciado da se

guinte forma.
1) Requerimento dirigido ao Presidente do De

partamento Central de Compras, pedindo r(>gistro
e juntando Os sequintes documentos:

a - Certidão Negativo do Impôsto de Renda
b - Certidão Negativo qo Alfôndega ou Cole-

toria Federal; .....

c - Certidõo Negativa da Coletoria Estodu::I1
d - Certidõo Negativo da Prefeitura Muni-:I-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dois aspec.os co: instalação do curso de Onentaçaa aos 11t$'/)t:.ores Escolares,
vendo-se, no primeiro, da esquerda para a direita, a Sra. Glória Matos, orienta
dora do Ensino, Sr. Francisco Brasinha Dias, Diretor de Administraçáo da SEC,
o Prof. O,sm dc MedelrM Regis., titular da Pasta de Educaçáo., Prof. Jose Benedi_

to Pinto, lente de didática geral d'a cidade de Baurú. e o Prof. José Mota Pires,
diretor do Departamento de Educação da SEC; e no segundo os tnspetores que

estão assistindo ao referido curso.
Roberto Lacerda, ccnsut

.

tor Jurldlco, e Arno Líp
pel, Chefe da contadoria.

G dcr ineueurcu e ncve f
la. diretoria ficou cons

overns or Inaugurou a nova �t:;:n����::�i:'�i;i,��
Técnico o engeflhelro Te-

Estacão Rádio Centr.al da P.M. ����i;��;,�:'�;:;igh'�'io���
t

A Cla. Perl Ioi fundada

G��r��ad:r do c����e�:�10� �:d�ede�:Ç��ais Estados. CO��tr�Oa���r;!�m!��:dO'de do, na ocasião, breves oe-
.
com um capital social da

Inaugurou a neva Estaçao O melhoramento ) r a realce oportuna cnecêo do
lavras, com que

�

ressaltou 70 milhões Ide cruzeiros. O

Rádio Central do Serviço Inaugurado constitui a prt atual Comando da Policia o alto significado daque- objetivo é o aproveitamen

de oomirmções da P.M. meira faSe da reorganiza- Militar, teve o mais aoso- le ato. !�a�� �:::�ald�eP���oo�.if:'Consta o nove equipa- câo que, naquele setor. luto exito, pois os 8 alunos
menta d e um mode.no vem sendo encetada pelo aprovados já vem sendo
transmissor P.E.B. Byt 250 Comando Geral da P.M, desIgnados para chefia de
W, com comando il dístan- com o decidido apoio do

Governador Celso Ramos.cía .

Esse aparelhamento cen

t.ralíza o serviço de tadá a

rede de 50 estações rádio
C8 r'oncía Militar, insta
la::ias nos diversos muntct
pios do Estado, e mantem

comunicações com quase;

I n úmeras momncecõea
vem sendo introduzidas
para a melhoria do trãre

go da rêde. aumentando
cada vez mais a enctencte

daquele serviço .no ínteres
se não só da Corporaçao

MCITE DO PIERROT DIA 10
Organizada pelo cronista social Zury

Machado, realizar-se-á no próximo dia 10,
nos salões do Querência Pálacc Hotel, uma
fq+a carnavalesca fadada ao maior sucesso,
","'ttlada ,NOITE DE PlERROT, e Que será
em benefício da "Associação de Santa Cata
rna -de Rei]bilita�ão".

o conceitq de CASA ARRUMADA, para os [ínancís
trzs da oposição, deve estar colocado, no rol das coisas
relativas do mundo, como terceira exceção, preccaaa '

apenas, 110 seu absolutismo, da morte da teoria de Eins-_
tein.

Receber um govêmo com um orçamento de 4 bahões
na receita e com 6 1nil,�ões na despesa _ e, para eles,
casa arrumada!

Para o PESSOAL, o orçamento consignava 2 bilhões,
O sr. Celso Ramos cortou o que poude, e71tre os nomea
dos de fim-de-/esta. Mq.s por mais que reduzisse o
PANAMA herdado, a pon� de anular 500 11.llhões nas

verbas, teve que pagar, de pessoal, 3 bilhões e 200 mi
lhões!

E a casa estava ARRUMADA!

Nas consignações ao Judiciãrio, verbas existiam in

stl/icientes para os pagamentos do mês de FEVEREIRO,
que, salvo.melhor juizo, ê o SEGUNDO do ano.

Essa insuficiencia AB INITIO, foi revelada ao Chete
do Executivo por exposição do chefe do judiciário, em

P'�pediente publicado à epoca.
E a casa _ ARRUMADINHAl
Para as cotas municipais do art. 20, o orçamellto

herdado COnsignou 240 milhões _ quantia em muito in_

terior ao total devido no exercício ant�rior _ e a despe
sa exigiu o dõbro.

Mas a casa estava ARRUMADISSIMA./
Esses simples e:templos indicam que será bisantilla

qualquer polémica em' (J6rno do verbO' ARRUMAR.
Os an10s têm sexo? Uma caSa tinanceira estuporada

S"ra 1''/1(/ r'JS'"I ARncn,.r.4DA?
s,; o e, se-lo-a - como diria o SI JâlliD Quadros ."..-

� npf!"I/.(I.��:(lrn (I !/llfI·qurr (/I"
'

e s t e c
õ

e s no interior,
o que comprava o

alto nível. técruco-prcnesí
anal que atingiram duran
te o Curso.
A solenidade de encer

ramento do Curso foi rea

lizada também a 2 do cor

rente, presentes a oficiali
dade e os professores. Fo
ram conferidos diplomas
cor-espondentes ao Curso
aos novos Sargentos, ten

do o Comandante Geral,
CeI. Lara Ribas, retto en

trega ao primeiro colocado
de um brinde,,'pronunclan

Instalado o (urso
de mrigenles
o Secretário de Educa

ção e Cultura, Deputado
çent de Medeiros Régis,
recebeu na tarde de on

tem do Inspetor de Assoct

ações Escolares, Professor
Mário Maciel, um rad!o
grama comunicando a ins

talação na cidade de Con
córdia do Curso de dtrjgen
teSi de Clubes Ag�ic!olàt.
O citado Curso, em ques

tão, é patr.oclnado pela Se
cretaria de Educação e

Cultura, em combinação
com o Ministério de Agri
cultura, será ministrado
aos professores aaquela re

gião, contando com a pa:r
ticipação de 28 profes
sores.

horas do dia 5 deste mês,.

ten?o como loc_al o Insti

tutO de Educaçao, o Curso
de Orientação aos Inspe
tores Escolares.
PROGRESSO PARA O EN-

a Impqrtancia e progresso
que este curto trará para o

plano educacional de San

ta Catarina. No curso, es

tarão sendoministrados aos

srs. inspetores os novo
métodos que serão introdu

zidos pela Secretaria de

Educação, no ensino de
Santa Catarina, para de-

ccont. na 2.a pág.)

SINO
Abrindo a sessão de ins

talação do referido. curso,
O Secretário de Educação
Prof. Osnt Régis saudou

o ESTAno
o I'IAIS AJl!IGO DIAIID DI: SANtA tATARI"'.

FLORIANÓPOLIS (Sexta-feira), 9 de Fevereiro de 1962

Imprensa Lajeana Deslaca ação 60-
y ernamenlal no Problema de

Elter�iil Eré!rica
li: Inegável o interesse do to eenencteré a Capital

Governo Celso Ramos em da madeira", a partícipe
dar solução satisfatória a ção da Centrais Elétricas

Importante questão. ener- de Santa Catarina S.A. na

géttca. Estudos em anda- fundação d a Companhia
mento, provídêncía já em Pel de Eletricidades, em

execuçao o demonstram CuritJbanos.
I cabalmente.

"Jo-nal de 'Lages" sau
dou cerno 'mais uma un

portante iniciativa do Go
verno do Estado, que mui-

'A reunião, estiveram

presentes os srs Hermellr»
do Largura, Diretor-Co

mercíar da CELESC, dr.

construru um

SENAC Formará
Dir;genles de
'Empl'ês.as
Comerciais

RIO,. (Via aérea) _ Com

emprego de técnicas mo

dernas de ensino sôbre
Comercialização e AdmI

ntstracãc de Emprêsas, tm-:
etar-se-à em março próxi
mo o Curso de AdmInistra
çâo Comercial do SENAC
da Guanabara. O curso

envolvei conhecimentos es

pecializados ligados às se

guintes disciplinas: Admi

tração Geral, Admlnlstra
çfl:l de Pessoal, Marketlng,
Relações Humanas, Comu

nicações, ContrÔle gconô
mico e Finance,iro, Legis
lação Trabalhista. e Pre
vídêncta Social.

Várias Especialistas de

Adminlstraçân ,emprestam
sua colaboração ao Curso.
Atestam a eficiência do

Curso os egressos das vá
rias turmas formadas pela
Escola de Administração
Comercial que ocupam car

gos de projeção nas em

presas do Estado da Gua
nabara. O Curso é gratui
to e as inscrições acham
se abertas a Rua Santa
l-ouzia, 735 _ 30 andar.

"I' •

BOLSISTA CATARINENSE SEGUIU PARA OS EUA

Tribunal Regional Eleiloral
Ele�ções Para 'Senador

o Presidente do Trlbu- Na oportunidade oDes.
n.a I Regional Eleitoral, Presidente do nosso Regia
Des Ivo Guilhon Pereira de na! Eleit.oral deu conheci
Mello, recebeu comunica- menta aosl seus pares do
ção do Presidente do Supe telegrama, resolvendo- s e

rior Tribunal Eleitoral, Mi comunicar a todos os jui
nistro

.

Ar:y Franco que foi zes eleitorais do Estado e

designado o dia 3 de ju- flcan�o desde logo deslgrlO
nho próximo para a elel- do um relator, que sera o

ção de Senador na vaga Des.' Adão Bernardes, para
do Senador Francisco -Gal- a organização do calenda
lotti. rio e. demais formaliBades

essenciais ao futur.o pleito:

. -

, LOTERIA do EgTADO,
,

• DE SANTA aATARINA
'

�

.t::.t • .<

, . ,
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A' Convite da Universlda
de da Califórnia, Los An

geles, Estados Unidos da

América, seguiram para
BelÚ\eley, California, &s a,

cademicos I\olf Rudl He
beiung, de Blumenau, Sta.
Catarina, e Newton Carne!
ro Jr. de Curitiba, Paraná.
Ambos participarão de

um seminário organizado
pelai referida Universidade
apôs curta estada em Por-
to Rico. Nesse semináriu.
s'erão debatidos varios as

suntos: o estud� da ling!.la
inglêsa, e a vida nos Esta
dos Unidos da América, as

relaçÕ"es inter-americanas
e a religião no conU<ioente

Mas, Q b'enef1clo à
de sulina não se
ram ao setor ensino
Na construção e

conforto de suas instala- truçân de pontos e
ções a estéticas das linhas lhões, o atual Gove
atenuar o deficit de esco-

.

talizou a apreciável
larlzação. Também esti de 184.
concluldo o .o. E. de Mam

bltuba.

americano.

Permanecerão na grande
república amiga, com mais
treze academicos patrlcios, I
acompanhados do Profes_ I
sor Pedro Freire Ribeiro, �da Faculdade de Filosofia

Ido Estado da' Guanabarlfl.
De Porto Rico em diante
serão orientados pe:õ Pro
feSSor" Henry J. Btuman

.

catedrâtico da Universida:
de da California.

•

Estão, pois .de parabens
as cidade:" de Blumenau e
de Curitiba, tão bem re

presentadas p o r jovens
lideres da classe

aca,dC'1llli1:a.'
...

Por outro lado, prosse

gue em ritmo animador a

ccnetruçâc da E �.:.::í. Nor
mal de Araranguá, com ta
do o 'seu material adquiri- conclusão, e que foi
do e pafi,0' ,

ado pela atual Govel'llê..
--- .....-----------ij;I.

Asscm�léia te�islatiya
tonYoca�ãu (Xtraor�inár�

O Presidente da Assembléia Legisla
declara, nos têrmos do artigo 13, in

XXIlÍ, do Regimento Interno, convocada
.traordinàtiamente, para funcionamento
19 do corrente a 9 de abril, a Assembléia
"gíslaüva, face à proposição' assinada por

'

te e três membro9' desta Casa, com f
mento do artigo 6.0, $ 1.°, da Constitui
do Estado.

,
, Durante o período da convocação

examinada a seguinte matéria:
a) proposições em tramitação na Casa,
b) proposições que lhe forem encamillh

das dentro do referido período.
Presidência-da Assembléia Legislativa, 7
fevereiro de 1962.

Deputado Estivalet Pires
PRESIDENTE

-----------

Pinheira - Ao sope dos Papagáiüs _ De
do "Rancho Alegre". 20-1 -62.

.

Quando, pelas 10 horas, a ballelra voltou di
Corais. a nossa curiosidade residia em tôrno do NI'
ta. Homem dos pagos, cavaleiro à gaucha, como"
ria ele recebido os corcovos dum oceano? A tripula
ção Informou que se portara com classe, traldo ai*'
nas, no alto mar, por um apego excessivo às bIf"
das do barco e por um exagerado esbugalhameDl1'
dos olhos. Mas, já em terra firme, deitou banca:

- O lagoão, aqui na baia da Pinhelra, esta"
que nem minhas coxilhas lá de riba! Mas lá pra t0-

ra do embique, ....
era só grata,' perau e bico de mono:

xxx

Ao meio-dia foi servida a la carte uma coatell
de môcho preto, assada só no tenteio da mõo e.
Tebôjo 40 vento. Depois de comê-las, todos conclV
ram que a' preguiça e o sono, nas gibóias, sucedetll
repasta por Imposição fisiológica.

Como sou de pouco dormir, procurei convel'Â'
colhendo fracasso �m todas as tentativas I

- r"raim?
- Anh!
- Qual é o teu palpite para o jogo de hoje?
- Anh! Anh!
- Um a um?
- Anh!
- Um a zero?
Desisti. Tentei o· dr. Paulo Bauer Filho:
- Paullco?
- Anh!
- Você já dormiu?
- Anh!

Bordejei para as bandas do Des. Arno. Não
sou a citação. Não conseguindo recebimento pari
inicial, vaU-me do recurso extraordinário; fui,.!!
pear no rancho vizinho, com o Ciriáco, Que reVllW'

sua ��:a�toarl::�t�o.Rancho Alegre roncava crJ1I
uni imenso bicho de banha e pipoca ...
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